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P.M. 

Viite:  Ehdotus merenkulku-
hallituksen määrä-
yksiksi aluksen 
hengenpelaStUSlait-
teista.  

Asia: YleishuomautUkSet. 

1. Erikoismääräysten  jäsentely 

Rajanveto yleis-  ja yksityiskohtaismääräySten  välillä 

 on  osoittautunut erittäin vaikeaksi näissä asioissa. Ihmis-

hengen turvallisuudesta merellä vuonna  1960  tehty kansain-

välinen yleissopimuskaan ei ole johdonmukainen siinä suh-

teessa. Jokin asia saattaa olla perinpohiin selvitetty  ja 

 normeja annettu, kun taas yksityiskohdat  tai osviitat  puut- 

tuvat kokonaan jostakin toisesta.  

Sen  johdosta, että oheiset määräykset  jo  sellaisi-

naan ovat tulevan uuden turvallisuusasetukSen erikoismäärä-

yksiä, katson, ettei voida tyytyä sanontaan "hyväksytty' t  

tässä tekstissä, sanomatta miten jokin laite hyväksytään, 

 ja  niin  ollen  olen yrittänyt päästä jonkinlaiseen ratkai-

suun ryhmittämällä  asiat  seuraavasti:  

a) määräykset, jotka etupäässä kiinnostavat hallin-

toa  ja  laitteiden käyttäjiä eli merenkulkijoita  

b) määräykset, jotka kiinnostavat hallintoa  ja  lait-

teiden valmistajia. 

Koska hallinto esiintyy tässä yhteisenä nimittäjänä 

tulisi asiakirja laatia siten,  etta  kaikki määräykset saa-

taisiin saman katon  alle. Sen  vuoksi esitän, että oheinen 

ehdotus määräyksiksi aluksen hengenpelastuslaitteista julkais- 
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taan  esitetyssä muodossa vastaamaan  a)  kohdan edellytyksiä 
 

ja sen  liitteinä  julkaistaan yksityiskohtaiset määräykset vas- 

taamaan  b)  kohdan edellytyksiä. 

Ajan puutteen takia  en  tässä vaiheessa saa kerätyksi 

 ja  laadituksi k.o.  liitteitä, joten ne  on  julkaistava jäl-

keenpäin, mikäli varsinainen  osa  saadaan ennen sitä valmiiksi. 

Ainakin seuraavat  asiat  vaativat yksityiskohtaisia mää-

räyksiä (luettelo saattaa my5hemmin vaatia täydennystä):  

1. määräykset pelastusvenemieSten tutkinnosta  ja  to- 

distuksista;  

2. palontorjunta-  ja  hengenpelaStUskaaVioissa  käytettä- 

vät vakiosymbolit;  

3. hälytysluettelorl vakiomalli;  

4. pelastusvenekurkien  ja  -vinttureiden hyväksymisnor - 

mit;  

5. pelastusveneiden rakerinemääräykSet.  

6. erindisten pelastusvenevarusteiden hyväksymisflormit.  

(kuten kuomut, ajoankkurit jne.)  

7. pelastusliiviefl hyväksymiSnOrmit.  

8. pelastusrengaSvalojen  näkyvyys taulukko;  

9. tutkaheijastimien hyväksymiSflormit  

10. pelastuslaUtoiSSa  vaadittavan ohjetaulun  'miten  py - 

sytellä hengissä" vakioteksti. 

Edellä kohdassa  8  mainittu pelastusrengasvalojen  nä-

kyvyystaUlUkko  vahvistettiin IMCO:ssa maaliskuussa  1968.  Koska 

uusi yksikkö  candela on  valovoima valolähteestä mitattuna  ja 

 vanha yksikk5  lumen on valomäärä  kohteessa, vaatii logiikka 

e.m.  taulukkoa. 

Pelastuslautoissa  vaadittavan ohjetaulun vakiotekstin 

ehdotus laadittiin IMCO:ssa Hengenpelastusvälineitä käsitte- 



levän alakomiteafl kokouksessa helmikuussa  1968  ja  vahvistet-

tiin Yleiskokouksessa lokakuussa  1969. 

2. Erikoismääräystefl  sisältä 

Yleisenä periaatteenahan  on,  että Yleissopimuksen mää-

räyksiä voidaan kansallisessa lainsäädäflhläSSä, olosuhteista 

riippuen, joko tiukentaa, pitää sellaisinaan  tai  lieventää, 

mutta kansainväliseen liikenteeseen katsastettUUfl alukseen näh-

den nämä määräykset eivät saa olla sanotun sopimuksen kanssa 

ristiriidassa. Yleissopimuksen  I  luvun  20 säännässä  mainittu 

sana "edut", tarkoittaa hallinnon etuja turvallisuuden val- 

vontaan nähden. 

Saadakseni k.o. määräykset mandollisimman hyvin ajan 

tasalle olen ottanut huomioon kaikki IMCO:n viime aikoina 

vahvistamat suositukset  ja  sääntäehdotukset.  Se  seikka, ettei 

näitä vielä esiinny esim. BOT:n  tai  Norjan vastaavanlaiSi5Sa 

teksteissä, johtunee lähinnä siitä,  etta  nämä tekstit  on 

 laadittu niin aikaisin, että ne perustuvat vuoden  1960  yleis- 

sopimuksen perustekstiln. Viittaan perusteluihini yksityiskoh- 

tien suhteen. 

Kaikki 	viitteet englantilaiseen mittajärjestelmään  on  

jätetty pois,  sillä  Englanti siirtyy itse lähiaikoina metri-

järjestelmään,  ja  kaikki kansainväliset perusasiakirjat  jul

-kaistaafl  vähitellen yksinomaan metrijärjestelmän mukaan. 

Määräykset aluksen hätämerkeiStä oli alkuaan ehdotettu 

poistettaviksi hengenpelaStuSlaiteryhmästä  ja  siirretty ehdotet-

tuihin määräyksiin alusten varusteista. 

Tässä vaiheessa toimenpide aiheuttaisi  sen  hankaluu-

den, että  se hajoittaiSi  määräykset hengenpelastuSlaitteista. 



_!._  

Koska sekä turvallisuUsSOPimUS että nykyinen kauppa-alusasetUs 

sijoittavat hätämerkit hengenpela5tUslaitteiSiifl kuuluviksi, ei 

ole syytä poiketa tästä linjasta.  Sen  takia olen sisällyt-

tänyt my3s hätämerkit näihin määräyksiin. Katson, että tällä 

toimenpiteellä oheisesta sääntehdotukseSta saadaan hallinnolle 

(lue katsastajille) käytt5kelpoiSempi ohjekirja. 

Hätämerkit  on  vahvistettu Meriteiden säänn3issä, Yleis- 

sopimuksessa  ja  Kansainvälisessä Viestikirjassa. Yritys yhdis-

tää näitä hajasääd5ksiä tehtiin merenkulkuhallitUksen tiedotus- 

lehdessä  8/66,  josta mielestäni  on  syytä pitää kiinni. 

Yleisperusteluihin nähden viittaan Meriturvallisuuskoflhi - 

 tean  mietintn  (B) 12/68)  liitettyihin perusteluihin.  Yksi-

tyiskohtien selventämiseksi olen liittänyt perusteluja tarpeel- 

lisiksi katsomiini kohtiin.  

Helsinki 	päivänä 	lcuuta  1970.  

MerenkUlUflylitarkaStaia 	A.  ASPELIN 
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MerenkulkUhaJJitUS  on  alusten turvallisuudesta  _____ 

päivänä _____________kuuta  197_ an ietun asetukeen 
 

(__J_) Ll6  §:n  nojalla antanut 
 seuraavat  in  rykse 	LuJc- 

sen  hengenpelaStUSlaitteista. 

MääräyksPt  tulevat voiaar1 
	päivänä ____________ 

kuuta  i(_.  

Yleistä  

1  §  

Määritelmät 

Näissä määräyksissä tarkoittaa: 

turvalliSuussoPimus 	Ihmishengen tur- 

vallisuudesta merellä vuonna  1960  tehtyä kansainvälistä yleis- 

sopimusta, joka  on  tullut  voimaan  26  päivänä toukokuuta  1965; 

s o p 1 m u s a 1 u s 	matkustaja-alusta  ja  bruttovetoi- 

suudeltaan  vähintään  500 rekisteritoflflifl lastialusta,  jota 

 käytetään kansainvälisillä matkoilla; 

kansainvälinen matka matkaa Suomen 

satamasta ulkomaan satamaan  tai  päinvastoin sekä liikennettä 

ulkomaan satamien välillä; 

lyhyt kansainvälinen matka kan-

sainvälistä matkaa, jonka kestäessä alus ei etene  200 me-

ripenikulmaa  kauemmaksi sellaisesta satamasta  tal  paikasta, 

mihin matkustajat  ja  laivaväki voidaan viedä turvaan  ja 

 jonka pituus  sen  maan viimeisestä lähtösatamasta, mistä mat-

ka alkaa, lopulliseen mädräsatamaan  on  enintään  600  meri- 

penikulmaa;  

s  i  s ä 1  i i  k e n n e 	liikennettä järvilld, joissa  

ja  kanaviSSa  sekä rannikon saaristoalueella, joka ei ole 

välittömästi alttiina merenkäynni -ile  aavalta  mereltä; 
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kotimaan rannikkolijkenne 	liiJcen- 

nettä  Suomen satamien välillä sisäliikenteefl ulkopuolella 
 

m a t k u s t a j a - a 1 u s 	jokaista kotimaanhiiken - 

teen konealusta,  jota  käytetään henkilidefl kuljetukSeen ylei-

sessä liikenteessä samoin kuin konealusta, joka kansainväli-

sillä matkoilla kuljettaa enemmän kuin  12  matkustajaa;  

m a t k u s t a j a 	jokaista muuta aluksessa olevaa 

herikiläa  kuin  

a) aluksen päähhikk5ä,  

b) laivaväkeefl  kuuluvaa  lai alukseefl toimeen otettua 
 

tai  siinä aluksen lukuun toimivaa henkilbä, 
 

c) yhtä vuotta nuorempaa  lasta,  

a)  henkil5ä,  joka  on  aluksessa  sen  vuoksi, että pääl- 

likkä  lain  mukaan  on velvolhiflen 
 kuljettamaan haaksirikkoi - 

sia  tai  muita henkilöitä  

1 a S t  i  a 1 U S 	alusta, joka ei ole matkustaja-alUS  

t a n k k  i  a 1 U S 	lastialusta,  joka  on  rakennettu  

tai  joka soveltuu 	ulenarkojen nesteidefl  tai  nestemäisten kaa- 

sujen  kul jettamiSeefi  bulk-laSteina 

u u s I 	a 1 u s 	alusta, jonka k5li  on  laskettu fl1- 

den  määräysten voimaantUlOPäivänä  tai 
 sen  jälkeen; (aUksen, 

joka  on  ostettu ulkomailta mainitun päivän jälkeen, katso- 

taan olevan uusi alus);  

v a ri h a 	a 1 u s 	alusta, joka ei ole uusi alus;  

t o n n I 	bruttovetOiSUUdefl rekisteritonflia 	milloin 

lastialukSella  on  kaksi - eri bruttoVetOiSuutta osoittavaa 

mittakirjaa, sovelletaan niistä suurempaa bruttovetOisUutta 

osoittavaa näiden määräysten tarkoittafliaSSa mielessä;  

p 1 t U u s 	ekisteröidyfl  aluksen tunnuspituutta  ja 

rekiSter5imättömän  aluksen pituutta keularangafi yläpääfl ulko- 

reunasta perärangan yläpääfl ulkoreUflaafl 	jollei aluksessa ole 



perärankaa,  mitataan pituus,,  jersthvarren sisäreunaan  tai  sen  

jabkeviivan  ja  ylimmän kannen leikkauspisteeseen; 

henge np  e last  usla  it teen  henkii  5 - 

m ä ä r ä 1 1 ä  sitä henkilämäärää, jonka  sen  rakennemääräykset 

 edellyttävät  ja  joka  on  sille katsastuksessa vahvistettu;  

p e 1 a s t u s v e n e 	vähintään  4,9  metrin pituista  ye- 

nettä,  jossa  on  yksinomaan sisäpuoliset kellurnalaitteet;  

1 a I v a v e fl e 	venettä, jossa  on  ulkopuoliset kelluma- 

laitteet  tai  alle  4,9  metrin pituista venettä, jossa  on sisä-

puoliset kellvmalaitteet; 

p e 1 a s t u s 1 a u t t a 	lauttaa,  joka täyttää näiden 

määräysten  )6  ja  )7 §n  vaatimukset;  

k e 1 1 u m a v ä 1 1 n e 	kelluvaa  laitetta, joka täyttää 

näiden määräysten  9 §n  vaatimukset  

s o u t u 1 a  i  t e  muuta veneen kuijettamiseen tarkoitet-

tua mekaanista laitetta kuin poittomoottoria;  

v e s  i  1 1 e I a s k u 1 a  i  t e 	hyväksyttyä laitetta, jol- 

la sallitulla henkilämäärällä  ja  varusteilia  täysin kuormitettu 

pelastuslautta voidaan laskea vesille lautallemenopaikalta;  

p e 1 a s t u s v e n e m I e s laivaväkeen  kuuluvaa henkilöä, 

jolla  on  näiden määräysten  18 §:n  nojalla annettu pelastusvenemie

-hen  todistus;  

h y v ä k s y t t y  merenkulkuhallituksen hyväksymää;  

h e I j a s t I n 1 1 u s k a merenkuikuhallituksen hyväk-

symää  tyyppiä olevaa heijasinliuskaa.  

2 

Mräten__soveltaminen  

a)  Jollei jäljempänä nimenomaan toisin määrätä, sovelle-

taan näitä määräyksiä uusiin aluksiIn Määräykoet eivät koske 

huvialusta, kun sitä sellaisena käytetään. 
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b) Näitä määräyksiä sovelletaan vanhaan sopimusaluk

-seen,  jonka köli  on  laskettu  26  päivänä toukokuuta  1965 tai  

sen  jälkeen.  

c) Muut vanhat alukset kuin tämän pykälän  b  momen-

tissa tarkoitetut  on,  siinä määrin kuin  se on  kohtuullista 

 ja  käytännössä mandollista, saatettava olennaisilta osiltaan 

mandollisimman pian vastaamaan näitä määräyksiä.  

d) Merenkulkuhallitus  voi vaatia, että aluksessa tu-

lee olla muitakin kuin näissä määräyksissä mainittuja  hen-

genpelastuslaitteita  milloin  se  aluksen erikoisen tyypin  tai 

 sen  käyttötarkoitukSen  tai  vallitsevien olosuhteiden perusteel-

la katsoo  sen  aiheelliseksi, kohtuulliseksi  ja  käytännössä 

mandolliseksi. 

Vatukset  

a) Merenkulkuhallitus  voi, siinä laajudessa kuin  se, 

 ottaen huomioon kulkuvesien suojaisen luonteen  ja  ne olosuh-

teet, joiden vallitessa matka suoritetaan, katsoo näiden mää-

räysten kaikkien vaatimusten soveltamisen kohtuuttomaksi  tal 

 tarpeettomaksi3  vapauttaa näiden määräysten vaatimuksista tie-

tyt sopimusalukset  tai sopimusalusrybrnät,  jotka matkallaan 

eivät etene kauemmaksi kuin  20 meripenikulmaa  lähimmästä 

maasta.  

b) Muihin kuin tämän pykälän  a  momentissa tarkoitet-

tuihin aluksiin nähden voi merenkulkuhaJ-litus laivanicännän 

pyynnöstä myöntää helpotuksia näiden määräysten vaatimuksista, 

 jos  se,  aluksen erikoisen tyypin  tai  sen  kayttötarkoituksen 

 tai kulkuvesien suojaisen  luonteen  tai  vallitsevien olosuh-

teiden perusteella pitää näiden määräysten täydellistä so-

veltamista käytännössä kohtuuttomana, mandottomana  tai  tar-

peettomana, kuitenkin ehdolla, että helpotus ei ole risti- 
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riidassa Suomea velvoittavien kansainv.liSteR yleissopimusten 

kanssa. 

hyvdksyminen  

a) Uuden aluksen ollessa kysymyksessä sekä milloin 

vanhassa aluksessa muutetaan hengenpelaStUslaitteiden sijoitus-

ta,  tulee laivanisflfläfl Thhettd 	merenkulkuhallitUkselle hyvdk- 

syttvksi hengenpelastuSlaitteiden sijoitussuunnitelma tarvit-

tavine tietoineen  ja  plirustuksineen.  

b) HengenpelastUslaitteidefl  ja  niiden vosillelaskulait-

teiden sijoitus  on hyvksyttV 	viimeistään aluksen peruskat- 

sastuksessa.  

5  

Samanarvoisuudet  

Milloin ndiss 	mryksissd vaaditaan, että alukseen  

on asennettava tai  että  sund  pitdd  olla tietty  tai  tietyn 

tyyppinen laite, vdline  tai  koje  tai ettd  sund  on kdytet-

tdvd tiettyd  ainetta,  tai ettd  siihen  on  sovellettava eri-

tyistd jdrjestelyä, voi merenkulkuhallitUS sallia muun vas-

taavan  tai  toista 	tyyppid olevan laitteen, välineen, kojeen 

 tai  aineen käyttämisen  tai  toisenlaisen järjestelyn soveltami-

sen,  jos  se  suoritettujen kokeiden perusteella  tai  muutoin  on 

 vakuuttunut siitä, että tällainen  tai  tämän tyyppinen laite, 

väline, kcje, aine  tai  sovellettava järjestely  on  vähintään 

yhtä turvallinen  ja  tehokas kuin näissä mädräyksissä vaadi- 

taan. 
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I  luku 

Hengenpelastuslaitteij_idefl kttöä kokeviaJ 

mräyksiä 

H_npelastUSlaitteeyaim  

6  

Kaikki hengenpelastUSlaitteet  on  pidettävä asianmukaj-sessa 

 kunnossa  ja  aina valmiina käytettäväksi  jo  ennen aluksen lähtöä 

satamasta  ja matkan  kebtäessä.  

7 

a) Jokaisen pelastusveneefl, pelastuslautafl  ja  kellumaväli-

neen  sijoituksen  on  oltava sellainen, että  se  ei haittaa muiden 

pelastusveneidefl pelastuslauttojen  ja  kellumavälifleidefl  käsittelyä.  

b) Pelastusveneet, pelastuslautat  ja  kellumavälineet  on 

 voitava laskea vesille turvallisesti  ja  nopeasti epäsuotuisisSa

-kin viippausolosuhteisSa  ja  kallistuman  ollessa  15  astetta.  Sur-

tymisen pelastusveneiSiin  ja  pelastuslautoille  on  voitava tapah-

tua nopeasti  ja  hyvässä järjestyksessä.  

e) Puhaltamalla täytettävän pelastuslautan laukaisunuorafl 

 tulee olla kiinnitetty alukseen. Lasikuitukoteloofl pakatun pelas-

tuslautan tulee olla niin asetettu, että  sen  kansiosa  on  ylös-

päin  ja  auma  vaakasuorassa. Lautan tehneen  tai  alustan tulee 

olla niin sopiva  ja  tinkka,  ettei lautta pääse vahingoittumaan 

aluksen tärinästä. Jäykkärunkoiset pelastuslautat  on  niin sijoi-

tettava alukseen, että ne jäävät kellumaan  pinnalle, jos  alus 

uppoaa. Sama koskee, milloin mandollista, puhaltamahla täytettä-

viä pelastuslauttoja.  

8 

a)  Kaikki pelastusrenkaat  on tarkoituksenmukaiSeSti  sijoi-

tettava paikkoihin, missä ne ovat hyvin nähtävissä  ja  aluksessa 

olevien helposti saatavissa. Vähintään yksi pelastusrengas  on 
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sijoitettava aluksen perään. Aluksen ollessa satamassa  on, 

 jos  aluksessa  on  useampi kuin yksi pelastusrengaS, lasku- 

portaan  tai maihiflkiytVfl lheisyyteefl  sijoitettava pelastus
- 

rengas,  johon  on  kiinnitetty vähintfl  27,5  metrin pituinen 

nuora.  

b) pelastusrenkaat on  aina voitava nopeasti irroit- 

taa  ja  niitä ei saa milln tavalla pysyvästi kiinnitt. 

Pelastusrenkaat, joihin  on  kiinnitetty itsetoimiva savumerk-

kilalte,  on  voitava nopeasti irroittaa komentosillalta. 
 

9 

a) 1. Lalvavelle  tarkoitetut pelastusliivit  on  sai -

1ytettV selvästi merkityiss laatikoissa  tal  kaapeisSa  pe-

lastusveneiden  ja  pelastuslauttojen lheisyydeSS.  

2.  Yksi pelastusliivi  on  sijoitettava radiohyttlin 

 tai  sen  lheisyyteefl.  Yksi ylimiriflefl pelastusilivi 
 on  si-

joitettava aluksen keulaan thystijäfl paikan ltheisyyteen, 

milloin aluksen keulan  ja  lhimmfl kansirakenflelman v1inen 

 etäisyys  on 50  metriä  tai  suurempi  tai  näiden väll1l ei 

ole kulkusiltaa.  

b) Matkustajille tarkoitetut pelastusliivit  on 	sal- 

lytettiv 	joko sopivissa paikoissa makuuhyteiSSi  tai  kannel- 

la selvästi merkityiss 	laatikoissa, hyllyisS 	tai  muissa 

hyvkSYttViS5 paikoissa. PelastusliiVien sijoituksen tulee 

olla sellainen, että tungosta ei pse syntymään niitä 

jaettaesSa.  

c) Lapsille sopivat pelastuslilvit  on  säilytettävä 

erityiSiS5,  selvästi merkityissä paikoissa. Näitä pelastus-

liiveiä ei milloinkaan saa säilyttää matkustajahyteisSä.  

d) atkustajahytteihin  ja  -salonkeihin  samoin kuin 

laivaväen ruokailUSUojiin  ja  päivähuoneisiifl  on  pantava  jul- 

kl  pe1astUSliiVer 
 käyttöohjeet sekä ilmoitus niiden säilytyspai- 



koista 

Venejr_ja__vesillelaskulaitte  

lo  §  

a) Pelastusveneet  ja  pelastuslautat  on  sijoitettava 

paikoilleen hyv.ksytyll 	tavalla.  

b) PelastuveneitTi  ja  sellaisia pelastuslauttoja, joita 

varten vaaditaan hyvksytyt vesillelaskulaitteet, ei saa si-

joittaa aluksen keulaan. Ne  on  sijoitettava sellaisiin paik-

koihin,  etts  vesillelasku  on  turvallinen. Tll5in  on  erityi-

sesti kiinnitettv 	huomiota etiisyyteen potkurista  ja  kyijen 

kaltevuuteen  aluksen perosassa. Ylimmistd yhtjaksoisesta kan-

nesta vedetyn pystytason  ja  samasta pisteest 	painolastivesi- 

linjaan projisoidun viivan vblinen kulma perimmisefl pelastus-

veneen keskikohdalla ei saa ylittd 	15  astetta. VesillelaskUfl 

 on  tapanduttava, mikili mandollista, pitkin aluksen suoraa sivua.  

o) 1.  Jokainen pelastusvefle  on  kiinnitettvC  erilliseen 

venekurkipari  in. 

2.  Aluksessa, jossa  on vain  yksi pelastusvene, 

mutta ei. pelastuslauttaa tämn lisäksi, saadaan veneen  ye

-sillelaskuun kdytt 	nostokurkea  tai  puomia,  jolla vene voi- 

daan laskea vesille aluksen kummallekin puolelle.  

d) Venekurkien  ja  vesillelaskulaitteiden  on  oltava  hy

-vksytty 	tyyppii  ja  ne  on  sijoitettava hyvksytyll 	tavalla.  

e) 1.  Tankkialuksessa,  jonka bruttovetoisUUs  on 1600 

 rekisteritOmlia  tai  suurempi  ja  aluksessa, joka toimii  kala - 

tuotteiden valmistuksessa, tulee kaikkien venekurkien olla  pal

-novoimatyyppid.  Muissa sopimusaluksissa tulee venekurkien olla:  

a.  nivel-  tai  painovoimatyyppi  sellaisten pelas-

tusveneiden ksittelyd varten, joiden paino uloskntkunnossa 

vesillelaskUm1ehiStfl kolme henkil  On  enintn  2300  kilo - 

grammaa 



b. painovoimatyTppi 	sel.ialsteri pelati.isvrieiden lcä- 

sittelyä  varten, joiden paino uloskääntökunnoSSa vesillelasku- 

miehistönä kolme henkilöä  on  suurempi kuin  2300 kilogrammaa. 

2. Tämän  momentin  1  kohdan määräykset koskevat 

myös muuta kuin sopimusalusta, jonka pituus  on  yli  k6  metriä.  

3. Muussa kuin sopimusaluksessa, jonka pituus  on 

 enintään  k6  metriä, voivat venekurjet olla kääntötyyppiä; 

näi.ssä venekurjissa tulee olla laitteet, jotka estävät  kur - 

Ida irtaantumasta jalustoistaan. 

1') Venckurkien, taljaköysien, plokien  ja  kaikkien mui-

den laitteiden  on  oltava niin lujat, että pelastusveneet voi-

daan kääntää ulos miehitettyinä vesillelaskumiehistöllä  ja  las-

kea turvallisesti vesille täysin henkilömäärin  ja  varustein, 

 silloinkin kun alus  on 15  astetta kallistuneena kummalle 

puolelle tahansa  ja  viippaa  10  astetta. 

Milloin aluksessa  on vain  yksi pelastusvene, jonka 

vesillelaSkUUXl käytetään nostokurkea  tai puomia, on  tämän 

laitteen oltava niin luja, että vene voidaan laskea turval-

lisesti vesille täysin varusteiri vesillelaskumiehistönä kaksi 

henkilöä.  

g) 1. Sopimusaluksen pelastusveneisSä  tulee,  II  luvun 

 19 §:n b  ja  2k §:n g  momentissa mainituin poikkeuksin, olla 

liukukiskot  tai  muut sopivat laitteet vesillelaskun helpotta-

miseksi.  

2.  Tämän mome 

muuta kuin sopimusalusta, 

rinta syväystä vastaavasta  

h) Sopimusaluksen 

 joilla ne voidaan vetää 

siinä niin, että ihmiset  

tin 1  kohdan määräys koskee myös 

jossa venekannen korkeus aluksen suu-

lastiviivasta  on  yli  k,6  metriä. 

pelastusveneissä  tulee olla laitteet, 

lähelle aluksen kylkeä  ja  pitää 

pääsevät niihin turvallisesti. 
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i) Sopimusaluksessa  on pelastusvefleiden  käsittelyyn 

käytettävä vaijeriata tehtyjä  tal jaköysiä ja  hyväksyttyä tyyp-

piä olevia vinttureita. Näiden vintturien  on  kyettävä laske-

maan veneet vähintään  20  metriä minuutissa. 

PoikkeustapaUkseSSa  voi nierenkulkuhallituS sallia  ma-

nillasta tai  muusta hyväksytyStä aineesta tehtyjen  tal jaköy-

sien käyttänhiSefi  myös vinttureiSsa, milloin  se  katsoo, että 

manillasta  tai  muusta hyväksytyStä aineesta tehdyt  tal jaköy- 

det  ovat riittävän turvalliset.  

II  luvun  19 §:n b  momentissa  ja  2k §:n g  momen-

tissa vaadittUiefl valmiusveneidefl käsittelyyn  on  tal jaköysien 

 lajista riippumatta aina käytettävä vinttureita. Näiden  vint-

turierl  on  kyettävä nostamaan veneet lyhyillä kansainvälisillä 

matkoilla käytettävissä matkustaia-alUksissa vähintään  10  met-

riä minuutissa  ja  muissa tässä momentissa mainituissa aluk- 

sissa  vähintään  20  metriä minuutissa. 

Taljaköydet  on  pidettävä koreissa  tai keloilla. 

j) Muussa kuin sopimusalukSeSsa voivat taljaköydet 

olla vaijeria, manillaa  tai  muuta hyväksyttyä ainetta.  Tank-

kialuksesSa on  niiden aina oltava vaijeria. 

Aluksessa, jossa taljaköydet ovat vaijeria, tulee 

veneidefl nostamiseen olla vintturi  tai  muu hyväksytty laite.  

k) Venekurkiparin välivaijeriin  on  kiinnitettävä aina-

kin kaksi pelastusköyttä, jollei tämä aluksen koon huomioon 

ottaen ole ilmeisen tarpeetonta. TaljaköySien  ja pelastusköy-

sien  on  oltava niin pitkät, dtä ne ulottuvat veteen sil-

loinkin kun aluksella  on  pienin matkasyväYS  ja  15  asteen 

kalliStUma kummalle puolelle tahansa. Jollei veneessä ole hy-

väksyttyä tyyppiä olevaa taijojen irroituslaitetta, tulee 

aijOjefl alaplokeiSSa  olla sopivat  renkast  tai  soikeat lenkit 

nostokoUkku1" kiirinittämiStä varten. 
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1)  Milloin pelastusveiieet nostetaan alukseen konevol

-malla  toimivilla laitteilla, tulee tähän tarkoitukseen olla 

myös tehokkaat käsikäyttöiSet laitteet.  Jos venekuriet ved.e-

tään yläasentoOnSa korieelliseSti taljaköysillä,  tulee kurjissa 

olla varmistuslaitteet, jotka automaattisesti lopettavat voiman 

saannifl ennen kuin venekuriet pysähtyvät rajoitta  jaa  vasten, 

niin että taljaköysien  tai venekurkien ylikuormittamiflen 
 väl- 

tetään.  

m) Pelastusveneiden taljaköydet  on  pidettävä käyttö- 

valmiina  ja taijat  on  voitava nopeasti, vaikkakaan ei vält-

tämättä samanaikaisesti, irroittaa pelastusveneiStä. Pelastus-

veneen nostokoukkujen  on  oltava niin korkealla partaan ylä-

puolella, että pelastusvefleen vakavuus venettä laskettaessa  

on  turvallinen.  

n) Jos  aluksessa, joka toimii kalatuotteiden valmis-

tuksessa,  on  sekä pelastusveneitä että pelastuSlaUttoja 
 II 

 luvun  2 	§:n e  momentin  1 b  kohdan mukaisesti, tulee sii- 

nä olla riittävästi vesillelaskUlaittelta näiden pelastuslaut-

tojen laskemiseksi vesille täysin henkilömääriiL tyynellä 

säällä enintään  30  minuutin kuluessa. Nämä vesillelaskUlait 

 teet  on,  mikäli mandollista, jaettava tasan aluksen kummal-

lekin sivulle. Kaikkien pelastuslauttojen tulee olla tyypil-

tään sellaisia, että ne voidaan laskea vesille tällaisella 

laitteella.  

Sen  lisäksi, mitä 10 §:ssä on  määrätty, sovelletaan  

matkustia-alukSeefl seuraav:  a  määräyksiä:  

a) Pelastusvefleet ja pelastuslautat  on  sijoitettava  pal- 

koilleen  niin, että  

1.  ne voidaan kaikki laskea vesille mandollisimman 

lyhyessä ajassa, joka ei 
 saa olla pitempi kuin  30  minuuttia; 
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2. ne eivät millään tavoin häiritse toisten pe-

lastusvenelden, pelastuslauttojen  tai kellumaVälifleiden  nopeaa 

käsittelyä eikä aluksessa olevien henkilöiden opastamista  ye-

sillelaskupaikOille tai  siirtymistä pelastusveneiSiifl.  

3. pelastusveneet  ja  sellaiset pelastuslautat, joi-

ta varten vaaditaan hyväksytyt vesillelaskUlaitteet,  on  voita-

va laskea vesille täysin henkilömäärin  ja  täysin varustein 

silloinkin kun aluksella  on  epäedullinen viippaus  ja  15  as- 

teen kallistuma kummalle puolelle tahansa;  ja  

)4 •  sellaiset  pelastuslaUtat 	joita varten ei vaa- 

dita hyväksyttyiä vesillelaskulaitteita,  ja  kellumavälifleet  on 

 voitava pudottaa veteen silloinkin kun aluksella  on  epäedul-

linen viippaus  ja  15  asteen kallistuma kummalle puolelle 

tahansa.  

b) Pelastusveneitä  saadaan sijoittaa useammalle kuin 

yhdelle kannelle  vain  siinä tapauksessa, että  on  ryhdytty 

asianrnukaisiifl toimenpiteisiin, joilla estetään ylemmälle kari-

nelle sijoitettuja pelastusveneitä haittaamaSta alemmalla kan- 

nella olevien käyttöä.  

c) Venekuriet  on  niin sijoitettava yhdelle  tai  use- 

ammalle kannelle, että niiden  alla  olevat pelastusveneet voi-

daan turvallisesti laskea vesille muiden venekurkien käytön 

tätä haittaamatta.  

d) 1. Jos  matkustaja-aluksessa,  jota  käytetään kansain- 

välisillä matkoilla, jotka eivät ole lyhyitä kansainvälisiä  mat-

koja,  on  sekä pelastusveneitä että pelastuslauttoja  II 
 luvun  

19 §:n a  momentin  2  kohdan mukaisesti, tulee siinä olla riit-

tävästi vesillelaskulaitteita näiden pelastuslauttojen laskemi-

seksi vesille täysin henkilömäärin tyynellä säällä enintään  

30  minuutin kuluessa. Nämä vesillelaskulaitteet  on,  mikäli mah- 
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doll.  ista, 	,1aett1a 	-n  a1ulcn 1cixmmii1 eki.n 	irU1  l 	ja  kiuTh 

mallakin  sivulla tulee aina olla vhintfl  yksi 
 tdllainen 

laite. Kaikkien pelastuslauttoiefl tulee olla tyypiltifl sel-

laisia, ettd ne voidaan laskea vesille tiilaisella laitteella.  

2.  Lyhyillti kansainviliSilli  matkoilla kiytettvSS 

matkustaja-aluksessa mdrd merenkulkuhallitUS vesillelaskulait-

teiden lukumrdr1. pelastuslauttojefl lukumtdrd jokaista t;i-

laista laitetta kohden ei saa olla suurempi kuin mikä voi-

daan laitteella laskea vesille tyynell 	slli täysin henki- 

l5mdrifl enintn  3O  minuutin kuluessa.  

12  § 

Siiefl pelastusvefleiSTj  ja  pelastuslautoille.  

a)  PelastuSveneiSiin  ja  pelastuslautOille siirtymistd  

varten  on  oltava sopivat laitteet, joihin tulee kuulua:  

1. köysitikkaat  jokaisen venekurkiparin kohdalla ve-

sille laskettUihin pelastusveneiSiin psy 	varten  ja  riitta- 

vsti k5ysitikkaita  vesille. lasketuille pelastuslautoil] -e pit- 

sy 	varten; kiysitikkaiden tulee olla tarkoitukseflmUkaiset, 

lujat  ja  niin pitktit, että ne ulottuvat veteen kun aluk-

sella  on  pienin matkasyviys  ja  15  asteen kallistuma kummal
- 

le  puolelle tahansa;  

2. laitteet pelastusveneider1, p elastuslauttojen  ja 

 niiden vesillelaslculaitteiden valaisemiseksi vesillelaskuvalmiS-

telujen  ja  vesillelaskun  aikana sekëi  veden pinnan  valaisemi

-seksi vesillelaskUPaikkojefl kohdalla vesillelaskun pttymiseefl 

saakka.  

3. laitteet varoituksen antamista varten matkusta-

jille  ja  laivavelle siitäi,  ett  alus 	aiotaan jittL;  ja  

)4 	laitteet, joilla estetdEn poistoveden valuminen 

aluksesta pelastusvefleiSiifl  ja  sellaisille pelastuslautoille, 

joilla  on  mtrtyt vesillelaskupaikat, ndihin  luettuina  ye- 
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s illelaskulaitte  iden alla  olevat. pa.i frt.  

b) Mereuk1i1lohal]itUS  voi sallia, 	i- 	nvt.lmta  1-aufr- 

sessa  sekä aluksessa, joka toimii kalatuotteiden valmistuk-

cesa, kysitikkaat  tai  jotkin niistä korvataan muilla hyväk-

sytyi-ilä  laitteilla, kuitenkin niin, että aluksen kummallakin 

sivulla  on  vähintään yhdet kysitikkaat pelastusVeneiSiin 
 pää- 

syd  varten.  

c)  Tämän pykälän määräykset 	vät  koske alusta, jo- 

hon niiden soveltaminen  on  ilmeisen tarpeetonta.  

	

1 	§ 

	

iäiyt 	uette10  

A. So_ius  alukset  

a) Jokaiselle laivaväkeen kuuluvalle henkildile  on 

hätätilanteen  varalta annettava oma erikoistehtäVänsä. 
 

b) HälytyslUettelOSta  tulee käydä ilmi kaikki erikois-

tehtävät  ja  siinä  on  erityisesti ilmoitettava ne paikat, joi-

hin kunkin laivaväkeen kuuluvan  on  mentävä,  ja  ne tehtävät, 

jotka hänen  on  suoritettava. Pädilikän  on  huolehdittava 
Sii-

tä, että jokainen laivaväkeen kuuluva tietää makuusijanSa nu-

meron  ja  ne tehtävät, jotka hälytysluettelOn mukaisesti kuU- 

luvat tälle numerolle.  

a) HälytysluettelO on  laadittava ennen aluksen  mat-

kalle  lähtää.  Kappale sitä  on 
 pantava nähtäväksi eri paik-

koIhin aluksessa  ja  erityisesti laivavden asuntotiloihin.  

d) HälytyslUettelOsSa on  ilmoitettava jokaisen laiva-

väkeen kuuluvan tehtävät, kun  on kysymykseSsä 

1. vedenpitävien  ovien, 	valumisaukkOjen venttiilien  

ja  sulkemiSlaitteid 	sekä palo-ovien sulkeminen;  

2. tulipalon sammuttaminefl 

.  pelastusveneiden  ja  muiden hengenpelaStUslait- 
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teiden varustaminen (pelastusveneen  ja  pelastuslautan  siirret-

tävä radiolaite tähän luettuna);  

4. matkustajien kokoaminen;  

5. pelastusveneiden vesillelasku; sekä  

6. muiden hengenpelastuslaitteiden valmiuskuntoon 

saattaminen  ja  niiden vesillelasku.  

e) Hälytysluettelossa on  ilmoitettava palvelushenkil5-

kuntaan kuuluvien velvollisuudet matkustajia kohtaan hätätilan-

teessa. Näihin velvollisuuksiin tulee kuulua:  

1. matkustajien varoittaminen;  

2. huolehtiminen siitä, että matkustajat ovat pu-

keutuneet sopivasti  ja  ottaneet pelastusliivin oikein ylleen;  

3. matkustajien ohjaaminen kokoonturnispaikoille;  

4. järjestyksen pitäminen käytävissä  ja  portal-

koissa  sekä yleensä matkustajien liikehtimisen valvonta;  

5. huolehtiminen siitä, että pelastusveneisiin  vie- 

dään huopia.  

C) 1, HälytysluetteloSSa on  ilmoitettava erityiset 

hälytysmerkit, joilla  koko  laivaväki kutsutaan pelastus-  ja 

 pal  oas  emiilisa.  

2. Hälytysmerkit  ovat  

a. Laivaväen kutsumiseksi 	viheltimellä tai siree- 

pelastusasemiifl 	nillä  annetut 	seitsemän  

b. Laivaväen kutsumisekSi 

paloasemlin:  

c. Varoituksen antamiseksi 

laivaväelle  siitä, että 

alus aiotaan jättää: 

peräkkäistä lyhyttä ääntä, 

joita seuraa yksi pitkä ääni. 

viheltimellä  tai siree- 

nillä  annettu toistettu ly-

hyt  ja  pitkä ääni, 

viheltimellä  tai siree-

nillä  annettu toistettu 

pitkä ääni. 
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. Mat1cj't] 	 1flkU1Jr ctjiatf:a  3  vhyillä 

kaIisinVäliSilla  matkoilla käytettävää matkustaja-alusta, sa-

moin kuin lastialukSeSsa, jonka pituus  on  vähintään  6  met-

riä,  on  näitä aänimerkkejä 	täydennettävä toisilla, komento- 

iTtlalta  tai tarkkailuasemilta annettavilla hälytysmerkeillä 

 aluksen kaikkiin osiin. 

Miehist5n hälyttämisekSi  tulee olla erityinen komento-

sillalta  tai tarkkailuasenhilta  toimiva hälytyslaite. Tämä  hä-

lytyslaite  voi olla aluksen yleisen hälytysjärjeStelmän osa-

na, mutta  sillä  tulee voida hälyttää laivaväki matkustaja- 

tiloja hälyttämättå.  

B.  Muut kuin sopimusalukset  

g)  Muissa kuin sopimusaluksiSSa tulee olla hälytys- 

luettelo 	jossa  on  määrätty laivaväen  jako  pelastusvefleiSiifl 

 ja  pelastuslautoille  sekä jokaisen tehtävät veneiden  ja  laut-

tojen vesillelaskun yhteydessä. HälytysluetteloSSa  on  myös 

mainittava jokaisen laivaväkeen kuuluvan paikka  ja  tehtävät 

palohälytyksefl aikana. Päälllk5fl  on  huolehdittava siitä, että 

jokainen laivaväkeen kuuluva tietää makuusijaflsa numeron  ja 

 ne tehtävät, jotka hälytysluettelon mukaisesti kuuluvat tälle 

numerolle. Pelastusrenkaiden, pelastusliivien  ja  palonsammutus

-laitteiden paikat  on  selvästi  ja  tarkasti mainittava häly-

tysluetteloSSa, jossa lisäksi  on  mainittava kaikki hälytys- 

merkit. 

Hälytysluettelo  on  pantava nähtäväksi komentosillalle 

 ja  laivaväefl asuritotiloihin.  

Matkustajien kokoontumisPaikat hätätilanteessa  ja  hälytysmerkit  

A. Sopimusalukset 

a)  Matkustajille  on  osoitettava kokoontumispaikat hätä-

tilanteessa. Nämä paikat, nhatkUstajien hälytysmerkit  ja  tarkat 
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ohjeet Jit, mitä heidän  on  tebt 	httilariteessa, on  selvästi  ja  so- 

pvilla  kielillä tiedotettava painetuissa ohjeissa, jotka  on  sijoitettava 

hyvin nkyville paikoille heidän hytteihins  ja  muihin matkustajatiloihin. 

Iäytviin  ja rnatkustajille tarkoitettuihin  yleisiin tiloihin  on  asetettava 

valaistut ohjekilvet, joissa tulee olla sopivat symbolit.  

b) Hlytysmerkkein  matkustajien kutsumiseksi kokoontumispai-

koille  ja  varoituksen antani1.sksi matkuLjii1 	lIt.  että alus aiotaan 

jtt, ovat vastaavasti tmn luvun  13 §:n f  momentin  2 a  ja  c  sekä  3  

kohdissa märtyt hlytysmerkit.  

B. Muut__kuin somusalukset 

c) Tmn pykln  A  osan märyksi sovelletaan myös kotimaanlil-

kenteen matkustaja-alukseen, jossa  on hytipaikkoja  matkustajille. 

 15 §  

Har  j 

A. Sopimusalukset 

a) Matkustaja-aluksessa, lukuun ottamatta lyhyill kansainvli

-sillä  matkoilla kytetcv 	alusta,  on  matkustajien harjoitushlytys  pi- 

dettäv 22  tunnin  kuluessa aluksen lhtetty satamasta.  

b) Matkustaja-aluksessa  on laivavki,  mikäli mandollista, kerran 

viikossa hlytettäv vene-  ja paloharjoituksiin.  Tällainen harjoitus  n 

pidettvd vlitt5msti  aluksen lhdetty lopullisesta lht5satamasta  kan-

sainvliselle matkalle,  joka ei ole lyhyt kansainvälinen matka. Tmn li-

suksi  on  aina merikelpoisuudenkatsaStukSen yhteydessä pii.ettvä mainitut 

harjoitukset. Tss katsastuksessa  on hlytysrnerkkilaitteet kokeiltava 

 niiden toimintava1miuden toteariiseksi.  

c) Lastialukessa  on laivoven hlyttrnnefl  vene-  ja paloharjol-

tuksiin tehtv enintn  yhden kuukauden vliajoin. Laivaven hlyttmi

-sen  vene-  ja paloharjoituksiifl tu1ee  kuitenkin tapahtua ennen kuin alus 

lähtee satamasta  jos  enemmän kuin  25  prosenttia laivavest  on  vaihtunut 

tss satamassa. Tmn lisäksi  on  aina merikelpoisuudenkatsastuksen yhtey-

dessä pidettävä mainitut harjoitukset. Tässä katsastuksessa  on  hälytys-

merkkilaitteet kokeiltava niiden toirnintavalmiuden toteamiseksi. 
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d) Laivaväen harjoitUShlYtYksiSS 	on seurattaVa  häly- 

tysluetteloa  ja koko  laiVaVäefl  on 
 osallistuttava niihin.  

e) Veneharjoituksissa  on  vuorotellen käytettävä eri 

pelastusvenerYhmiäi Jokainen pelastusVefle  on käännettäVä  ulos 

ainakin kerran kuukaudessa  ja,  mikäli mandollista, laskettava 

vesille ainakin kerran joka neljäs kuukausi. Veteen laske-

tuula veneillä  on  pidettävä soutu- 
 tai moottoriflkttharj0 

tukset  sekä, mikäli mandollista, purjehdusharjoitukset. 
 

f) eneharjOitUkSet  on  niin järjestettäVäi että jokai- 

nen laivaväkeen kuuluva oppii- täysin ymärtämään ne tehtävät, 

jotka hänen  on  suoritettava  ja  että 
 hän  saa harjoitusta nii-

den suorittamiseSSa. Harjoituksissa  on  myös opetettava pelas-

tusliivien  ja  pe l astuslaUttojen  käyttöä  ja  käsittelyä.  

g) eneharjOitUStefl  yhteydessä Ofl tarkastettaVa puhal- 

tamalla täytettävien lauttojefl ulkopuolinen kunto  ja  laukaisu-

nuoran kiinriitys.  pelastusveneiden varusteet 
 on tarkastettaVa 

 kerran kuukaudessa  sen  toteamisekSi,  että niitä  on  täysi määrä. 
 

h) Paloharjoituksissa  on varmistauduttava  siitä, että 

aluksen päällystö  on  perehtynyt 
 pai ontorjuntakaaVi0 	ja  et- 

tä jokainen laivaväkeen kuuluva tietää paikkansa  ja  tehtä - 

vänsä.  Harjoituksissa  on  todettava palo-ovien 
 ja  tuuletusjär-

jestelmän sulkulaitteiden toimintaVarmuus, palonsammUtUSkalu 5 t 0n 

 asiallinen sijoitUS  ja  siirrettäVän  kaluston säädetty määrä. 

Palopumput  on käynfliStettv, letkut kytkettävä 
 ja  siirrettä-

vät sammUttimet tuotava palopaikalle.  

1) Päivämäärät,  joina harjoituShälytykset  on  pidetty, 

 on  merkittävä l aivapäiväkirjaan. Jollei har joituShälytystä ole 

määräaikaafl pidetty,  tai on  pidetty 	vain osittairiefl harjoi- 

ushälyty5,  on  asiasta tehtävä päiväkiriaafl merkintä, jossa 

selostetaan syyt 	
tähän sekä pidetyn harjoituShälytyksen laajuus. 
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Päivälci rjFafl nfl mT? 	tehtvi meik.11 	pD 	 \TarL'- 

teiden  ja palokaluston  tarkastuksista sekä siitä, mitkä 
 ye

-neet  harjoituksissa  on  käännetty ulos  ja  laskettu vesille. 

 B.  Muut kuin sopimusalukset  

j) Tämän pykälän  A  osan määräykset koskevat  sovel- 

tuvin  osin myäs muuta kuin sopimusalusta, kuitenkin seuraa- 

vin  poikkeuksin:  

o  momentin  toista lausetta ei sovelleta;  

e  momentin  toisessa lauseessa korvataan sanat "las-

kettava vesille ainakin kerran joka neljäs kuukausi" sanoil-

la "laskettava vesille ainakin kerran joka toinen kuukausi".  

k) Aluksessa, joka miehittämättämänä  on  ollut pois-

tettuna liikenteestä,  on  laivaväki hälytettävä vene-  ja  pa

-loharjoitUksiifl  ennen kuin alus lähtee ensimmäiselle matkal-

leen. Näissä harjoituksissa  on  jokainen pelastusvefle kään.net-

tävä ulos. Aluksen toisen sivun veneet  on  laskettava vesil-

le. Vesille lasketuilla veneillä  on  pidettävä soutu-  tai  

00 t or inkäyttöharjOitUk5et  sekä, mikäli mandollista, purjeh-

dusharjoitUkset. PaloharjoitukSiSsa  on  soveltuvifl  osin nouda-

tettava tämän pykälän  h  momentin  määräyksiä.  

i6 §  

Kansien, pelastusveneiden, pelastuslauttoierl ym. valaiseminen 

 A.  Sopimusalukset  

a) Matkustaja-aluksen eri osissa  ja  erityisesti niillä 

kanSilla, joille pelastusvefleet  on  sijoitettu, tulee olla säh-

kävalaistUS. 	Pelastusveneidefl, pelastuslaUttOjefl  ja  niiden  ye - 

sillelaskUlaitte1 valaisemiseksi  tulee myös olla sähkävalais

-tus.  Valaistuksen tulee saada virtaa aluksen päägeneraattorista 

sekä tarpeen vaatiessa  mys  aluksen varaenergialähteestä.  

b) Matkustaja-aluksessa tulee jokaisesta matkustajien  ja 

laivaväen käytässä  olevasta pääosastosta johtavassa poistumis- 
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t:Lessä  olla.  •jat1.Vii vi.1 	piue1 ri 	 Ni-dn  

valojen tulee saada virtaa tämän pykälän  a  momentissa  tar- 

koitetuiSta energialähteistä.  

c) LastialUksessa  tulee olla sähkvalaistuS pelastus- 

veneiden, pelastuSlaUttojen  ja  niiden vesillelaskulaitteidefl 

va1aiE1 eU1i eksj  

a)  Bruttovetoisuudeltaafl  vähintään  1600 rekisteriton-

nm 	lastialuksessa  tulee käytävien, portaikkoien  ja  poistu- 

misteiden valaistuksen olla sellainen, että kaikki aluksessa 

olevat henkilöt voivat vaikeuksitta päästä pelastusveneiden 

 ja  pelastuslauttoiefl  sijoitus-  ja  vesillelaskUpaikoille.  

e) Tämän pykälän  c  ja  d  momentissa tarkoitetun va-

laistuksen tulee saada virtaa aluksen päägeneraattorista  ja 

sen  tulee voida saada virtaa aluksen varaenergialähteestä. 

MererikUlkuhallitus voi posti-  ja  lennätinhallitusta  kuultuaan 

sallia, että bruttovetoiSUUdeltaafl  alle  1600 rekisteritonnin 

lastialukseSSa  aluksen radiosähktyS-  tai radiopuheliflaSerflan 

varaenergialähdettä  käytetään varaenergialähteeflä antamaan vir-

taa tämä:n pykälän  c  momentissa tarkoitettuun valaistukseen.  

B. MuUtkUin2 

f) Kotimaanliikenteefl  matkustaja-aluksessa, joka kul-

jettaa  100  matkustajaa  tai  enemmän  ja jota  käytetään liiken-

teeseen auringon laskun  ja sen  nousun välillä, tulee olla 

venekannen sekä pelastusveneiden  ja  pelastuslauttojen  vesille- 

laskun valaisemiseksi tarpeellinen varavalaistusjärjestelmä, joka 

saa virtaa laipiokannen yläpuolelle sijoitetusta varaenergialäh-

teestä. Sama koskee my5s kotirriaanhiikeflteefl lastialusta, jonka 

bruttovetoiSuuS  on  vähintään  300 rekisteritoflfli-a. 

17 §  

Pelastusveneiden 

Ta•män  pykälän määräyksiä sovelletaan kansainvälisillä 
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matkoilla käytettävään matkustaja-alukseen sekä kotimaan  ran-

nikkoliikenteen  matkustaja-alLUkseefl.  

a) Jokaiseen pelastusveneeseefl  on m rättävä piällikök

-si kansipäällystööfl  kuuluva henkilö  tai  hyväksytty pelastusve-

nemies  ja  hänelle  on  myös määrättävä sijainen. Päällikkönä 

toimivalla henkilöllä tulee olla pelastusveneen miehistöluet

-telo ja  hänen  on  valvottava, että hänen käskynalaisenSa tun- 

tevat tehtävänsä.  

b) Jokaisefl moottoripelastusvefleeSeen  on  määrättävä 

henkilö, joka kykenee hoitamaan moottoria.  

c) Jokaiseen pelastusveneeseefl, jossa  on radiolaite 

 ja valonheitifl,  on  määrättävä henkilö, joka kykenee käyttä-

mään näitä laitteita.  

d) 1.  Kansainvälisillä matkoilla käytettävässä alukses-

sa  on,  milloin matkat eivät ole lyhyitä kansainvälisiä  mat-

koja,  jokaiselle aluksessa olevalle pelastuslautalle määrättävä 

henkilö, jolla  on  kokemusta pelastuslauttojen käsittelyssä  ja  

käytössä.  

2.  Lyhyillä kansainvälisillä matkoilla samoin kuin 

kotimaan rannikkoliikenteeSeen käytettävässä aluksessa, jossa 

 on  hyväksyttyjä vesillelaskulaitteita pelastuslauttoja varten, 

tulee jokaista vesillelaskulaitetta kohden olla kaksi tämän 

 momentin  1  kohdassa tarkoitettua kokemusta omaavaa henkilöä. 

.  Tämän  momentin  2  kohdassa tarkoitetussa aluk-

sessa, jossa ei ole tällaisia hyväksyttyiä vesfllelaskulait-

teita, tulee olla yksi tämän  momentin  1  kohdassa tarkoitet-

tua kokemusta omaava henkilö jokaista lauttaa kohden.  Jos 

 aluksen miehistö  on  riittämätön tällaiseen järjestelyyn,  on 

pelastuslautoille  määrättävä henkilöitä siinä laajuudessa kuin 

 se merenkulkuhallitUkSen  käsityksen mukaan  on  mandollista. 
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18  § 

Pelastusvenemiehet  

Tämän pykälän määräyksiä sovelletaan kansainvälisillä 

matkoilla käytettävääfl matkustaja-alUkseen sekä kotimaan  ran-

nikkoliikeflteefl  matkustaja-alukSeen.  

a) Aluksessa tulee jokaista siinä olevaa pelastusve-

nettä kohden olla vähintään seuraavassa taulukossa mainittu 

määrä hyväksyttyjä pelastusveflemiehiä 

Pelastusvefleen  sallittu 	Hyväksyttyjen pelastusvefle- 
henkiUimäarä 	miesten pienin lukumäärä 

Vähemmän kuin 	kl  henkiläd 	 2 

41-61 

62-85 	 4  

Enemmän kuin 	85 

b) Aluksen päällikki jakaa harkintansa mukaan hyväksy-

tyt pelastusvenemiehet pelastusveneisiin.  

c) PelastusveflemiehefltOdiStllkset  annetaan merenkulkuhal-

lituksen valtuuksin. Mainitun todistuksen saamiseksi  on  ha-

kijan osoitettava, että  hän  on harjaantUnUt  kaikkiin pelas-

tusveneiden  ja  muiden hengenpelastUSlaitteiden vesillelaskun 

yhteydessä esiintyviin tehtäviin sekä airojen  ja  kuljetus- 

laitteiden käyttään, että  hän  tuntee pelastusvefleiden  ja  mui-

den hengenpelastuslaitteiden käsittelyn käytännössä sekä että 

 hän  kykenee ymmärtämään käskyt, jotka koskevat kaikkia eri-

laisia hengenpelaStUSlaitteita,  ja  noudattamaan niitä. Haki-

jan  tulee olla  18  vuotta täyttänyt  ja  hänellä tulee olla 

vähintään  12  kuukauden merikokemus. 
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II  luku 

Hengenpelastuslaitteiden  määrä aluksessa  

I  osa  Matkustaja-alukset  

19  § 

liä  m 	tävä_k as  

Aluksessa tulee olla seuraavat hengenpelastuslaitteet:  

a) 1.  Aluksen kummallakin sivulla erikseen yhteiseltä 

kantavuudeltaan sellainen määrä pelastusveneitä, että niissä 

 on  tilaa puolelle aluksessa olevista henkilöistä,  tai 

2, pelastusveneitä  ja pelastuslauttoja,  joissa yh-

teensä  on  riittävästi tilaa kaikille aluksessa oleville hen-

kilöille, kuitenkin niin, että aluksen kummallakin sivulla erik-

seen tulee aina olla riittävästi pelastusveneitä  )7,5  prosen

-tule aluksessa olevista henkilöistä. 

Tämän  momentin  2  kohdan määräystä saadaan soveltaa 

kansainvälisillä matkoilla käytettävään matkustaja-alukseen, 

jonka  kön  on  laskettu ennen  26  päivää toukokuuta  1965, 

vain  ehdolla, että aluksessa olevien henkilöiden lukumäärää 

ei lisätä  sen  johdosta, että alukseen hankitaan pelastus- 

lauttoja.  

b) Aluksen ollessa merellä tulee yhden aluksen kum-

mallakin sivulla olevista pelastusveneistä aina olla käyttö- 

valmiina hätätilanteen varalta. Nämä pelastusveneet, jotka  on 

 sijoitettava mandollisimman lähelle komentosiltaa, eivät saa 

olla  8,5  metriä pitempiä. Kummankin niistä tulee olla  moot-

toripelastusvefle  ja  se  voi olla tämän pykälän  c  momentissa 

vaadittu moottoripelastusvene. Veneissä ei vaadita  I  luvun  10 

§:n g  momentin  1  kohdassa tarkoitettuja laitteita.  

a)  Aluksen kummallakin sivulla tulee olla ainakin yksi 

moottoripelastusvene, joka täyttää  III  luvun  )0 §:n  vaatimukset. 
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Milloin aluksen sallitun matkustajalUvUfl  ja  laivaVäen 

 kokonaismäärä ei ole suurempi kuin  30,  vaaditaan kuitenkin 

 vain  yksi tällainen moottoripelaStusvefle.  

d) Hyväksytty siirrettävä radiolaite, jollei aluksen 

kummallakin sivulla ole moottoripelastusvefletta, jonka  radio-

sähkätyslaite  täyttää posti-  ja  lennätinhallitUkSen 
 antamat 

mä.äräykset.  

e) 1. pelastuslauttoja,  joiden yhteinen kantavuus  on 

 niin suuri, että niille voidaan sijoittaa  25  prosenttia aluk-

sessa olevien henkiläideri kokonaismääräStä sekä. lisäksi  kel

-lumavälineitä  3  prosentille mainitusta henkilämäärästä.  

2.  Aluksessa, jonka osastoimiskerroin  on 0,33 tai 

 pienempi 	voidaan pelastuslautat  25  prosentille  ja  kellumavä- 

ljnt  3  prosentille aluksessa olevista henkilöistä korvata 
 kel

-lumavälineillä,  jotka riittävät  25  prosentille aluksessa ole- 

vien henkilidefl määrästä.  

f) 1.  Vähintään seuraavassa taulukosSa 	ädetty määrä 

 iii  luvun  41 §:n  määräykset täyttäviä pelastusreflkaita 

Aluksen pituus 	Pienin määrä pe- 

Metriä 	lastusrenkaita  

Alle  61 	 8 

61  ja alle  122 	 12 

122 ' 	183 	 18 

183 	 2 	 2 

2k  ja  yli 	 50 

2. Ainakin yhdessä pelastusreflkaaSS3 aluksen kummal-

lakin sivulla tulee olla vähintään  27,5  metrin pituinen  kel-

luva  pelastUSnuora.  

3. pelastusreflkaidefl kokonaismääräStä  on 	vähintään 

puolet  ja  joka tapauksessa ainakin  6  oltava sellaisia, joissa 

 on itsesyttyVä  valo. 
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.  Ainakin kandessa pelastusreflkaaSSa, joissa  on 

itsesyttyvä  valo, tulee lisäksi olla hyväksytty savumerkki- 

laite.  

g) 1.  Hyväksyttyä tyyppiä oleva pelastusliiVi jokais- 

ta aluksessa olevaa henkilöä kohden sekä, jollei tämä pelas-

tusliivi sovellu  lasten  käytettäväksi, lapsille sopivia pelas-

tusliivejä vähintään  10  prosentille sallitusta matkustajafllää- 

rästä.  

2.  Tämän  momentin  1  kohdassa vaadittujen pelastus- 

liivien  lisäksi tulee aluksessa olla pelastusliiVejä  5  pro-

sentille siinä olevien henkilöiden kokonaismäärästä. Nämä pe-

lastusliivit  on  sijoitettava selvästi näkyvälle paikalle aluk- 

sen kannella.  

h)  Hyväksyttyä tyyppiä oleva nuoranheittolaite.  

20 	§  

Lyhyillä kansainvälisillä matkoilla käytettävääfl matkus-

taja-alukseen sovelletaan tämän luvun  19 §:n a  ja  e  mo-

mentin  sijasta seuraavia määräyksiä.  

a)  Aluksessa tulee  sen  pituuden mukaan olla niin mon-

ta venekurkiparia kuin  on  mainittu tämän luvun  21 §:ssä 

 olevan taulukon  A-sarakkeessa.  Jokaiseen venekurkipariifl  on 

 kiinnitettävä pelastusVefle  ja  näiden pelastusverleiden yhteinen 

tilavuuden  on  oltava vähintään niin suuri kuin taulukon 
 C-

sarakkeeSsa  määrätty pienin tilavuus  tai  kaikkien aluksessa 

olevien henkilöiden sijoittamiseen tarvittava tilavuus,  jos  

tämä  on  pienempi. 

Milloin merenkulkuhallitus katsoo mandottomaksi  tai  koh- 

tuuttomaksi sijoittaa alukseen  21  §:ssä  olevan taulukon  A-

s arakkeesSa vaadittua  määrää venekurkipareja, voi  se  poikkeus- 
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tapauksissa hyväksyä pienemmän määrän ven.ekurki-pareja, kuiten-

kin niin, ettei tämä määrä ole pienempi 	kuin sanotun tau- 

lukon  B-sarakkeesSa  mainittu pienin määrä  ja  että aluksen 

pelastusveneiden kokonaistilaVUus vastaa vähintään  C-sarakkees

-sa vaadittua  pienintä tilavuutta  tai  kaikkien aluksessa ole-

vien henkilidefl sijoittamiseen tarvittavaa tilavuutta,  jos  

tämä  on  pienempi.  

b)  Jollei tämän pykälän  a  momentissa tarkoitetuissa 

pelastusVeneiSSä  ole tilaa kaikille aluksessa oleville  hen-

kil5ille, on  alukseen sijoitettava lisäksi pelastusveneitä 
 

tai pelastuslauttoia  niin, että pelastusVefleiSSä  ja  pelastus- 

lautoilla  on  riittävästi tilaa kaikille aluksessa oleville 

henkil$ille.  

e)  Huolimatta tämän pykälän  b  momentissa olevasta 

määräyksestä ei aluksessa kuljetettaVa henkil5määrä saa olla 

suurempi kuin tämän pykälän  a  ja  b rnomentin  mukaan aluk-

seen sijoitettujefl pelastusvefleiden yhteinen tilavuus edellyt-

tää, ellei merenkulkuhallituS katso liikenteen laajuuden vaa-

tivan tästä poikettavakSi. Tämä voi tapahtua  vain  milloin 

alus täyttää turvallisuussopimuksen  II  luvun  1 säännin d 

momentisSa  olevat määräykset.  

d)  Milloin merenkulkuhallitUS tämän pyk•län  c  momen- 

tin  perusteella  on  myöntänyt  luvan  kuljettaa aluksessa  hen-

kilitä  enemmän kuin pelastusveneiden tilavuus edellyttää  ja 

 on  todennut,  etta  on käytänfl3SSä  mandotonta 	joittaa tähän 

alukseen pelastuslauttoja tämän pykälän  b  momentin  määräysten 

mukaisesti, voi  se  sallia pelastusveneiden lukua vähennettävän, 

ehdolla  

1.  että milloin aluksen pituus  on  vähintään  58  

metriä, pelastusveneitä  on  vähintään neljä, joista kaksi  on 
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sijoitettava aluksen kummallekin sivulle,  ja  milloin aluksen 

pituus  on  pienempi kuin  58  metriä, veneitä  on  vähintään kak- 

si, yksi aluksen kummallakin sivulla, sekä  

2.  että pelastusveneiden  ja pelastuslauttolen  ko-

konaismäärä aina  on  riittävä kaikille aluksessa oleville 

henkilöille.  

e)  Aluksessa tulee tämän pykälän vaatimusten mukais-

ten pelastusveneiden  ja pelastuslauttojeri  lisäksi olla pelas-

tuslauttoja, joille voidaan sijoittaa  10  prosenttia siitä 

henkilömäärästä, joille  on  tilaa aluksen pelastuSveneiSsä.  

C)  Aluksessa tulee myös olla kellumavålifleitä vähin-

tään  5  prosentille kaikista aluksessa olevista henkilöistä. 
 

g) MerenkulkUhallitus  voi sallia tiettyjä aluksia  tai 

alusryhmiä,  joilla  on  lyhyelle kansainväliselle  matkalle oj-

keuttaVa todistuskirja,  käytettävän enemmän kuin  600  mutta 

enintään  1200 meripenikuirnan  pituisilla matkoilla, 	ehdolla 

että nämä alukset täyttävät turvallisuussopimuksen  II  luvun 

 1 säännöfl d  momentin  vaatimukset  ja  että niissä  on pelas-

tusveneet,  joissa  on  tilaa vähintään  75  prosentille kaikis- 

ta aluksessa olevista henkilöistä, sekä että ne muutoin vas-

taavat tämän pykälän määräyksiä. 
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21  § 
•  U 	matkoilla 	tt 	atkusta  ja - 

alusten_enekurkiefl  ja  pelastusveneiden tilavuutta koskeva  

4.__...1 ....1.---.  

Aluksen pituus  A B C  
Pienin Poikkeustapauk-  Pienin pelastus- 

Metriä måäri sissa 	sallittu venetilavuus  
kurki- pienempi 	mär  Kuutio- Kuutio - 
pare  ja  kurkipareja  metriä jalkaa  

31  mutta  alle  7 2 2 11 400 

37  "  43 2 2 i8 650 
43  '  49 2 2 26 900 
49  tt  53 3 3 33 1150 

U  tt  58 3 3 38 1350 
58  "  63 4 4 44 1550 

63  "  tt  67 4 4 50 1750 

67  "  70 5 4 52 1850 

70  tt  75 5 4 61 2150  
tt tt  78 6 5 68 2400 

78  ' 
'  82 6 5 76 2700 

82  ' 
"  87 7 5 85 3000 

87 91 7 5 94 3300 

91  tt  96 8 6 102 3600 
96 101 8 6 110 3900 

101  '  107 9 7 122 4300 

107  '  113 9 7 135 4 750 
113 119 10 7 i46 5150 
119 125 10 7 157 555) 
125 133 12 9 171  6o5o  
133  tt  140 12 9 185 6550 
140  '  149 i4 10 202 7150 

149 159 14 10 221 7800 

159  '  168 16 12 238 8400  

Huomautus: Milloin aluksen pituus  on  pienempi kuin  31  metriä 

 tai  suurempi kuin  168  metriä 	tulee merenkulkuhallituksen rnää- 

rtä venekurkiparien pienin mdärä  ja  pelastusveneiden tilavuus. 
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22 §  

Kotimaan rannikkol likenteen matkusta  ja -alus 

Kotimaan rannikkoliikenteen matkustaja-aluksen hengen-

pelastuslai-tteiden määrän  ja  laadun määrää merenkulkuhallitus 

kussakin yksittäistapauksessa niitä normeja seuraten, joita  

se  soveltaa lyhyillä kansainvälisillä matkoilla käytettävään 

matkustaja-alukseen, joka matkallaan ei etene kauemmaksi kuin  

20 meripenikulmaa  lähimmästä maasta.  

2 	§ 

Sisäliikenteen  matkustaja-alus  

a) Sisällikenteen täysikannellisessa  matkustaja-alukses-

sa tulee olla seuraavat hengenpelastuslaitteet:  

1. Venekurkiin  kiinnitettyjä pelastusveneitä  tai 

laivaveneitä  ja  merenkulkuhallituksefl hyväksymää  tyyppiä ole-

via pelastuslauttoja yhteensä puolelle aluksessa olevista  hen-

kilötä.  Mikään veneistä ei tilavuudeltaan saa olla pienempi 

kuin  2 m3 . 

2. MerenkulkuhallitukSen hyväksymiä kellumavälinei- 

tä  kaikille niille aluksessa oleville, joille ei ole tilaa  

1  kohdassa tarkoitetuissa hengenpelastuslaitteiSSa. 

.  Seuraava määrä  III  luvun  kl  §:n  määräykset 

täyttäviä pelastusrenkaita: 

Aluksen pituus 	Pienin määrä pe- 
lastusrenkaita  

Alle 	0  metriä 	 k 

)0  metriä  ja alle  k6  metriä 	5 

46  metriä  ja  yli 	 6  

Pelastusrenkaista  tulee yhdessä aluksen kummallakin si-

vulla olla vähintään  27,5  metrin pituinen  kelluva  pelastus- 

Milloin merenkulkuhallitus katsoo tarpeelliseksi, tulee 
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yhdessä pelastusrenkaassa olla savumerkkilaite.  Jos  alusta käy-

tetään liikenteessä pimeän aikana, tulee kandessa muussa pe-

lastusrenkaassa olla itsesyttyvä valo.  

4.  Hyväksyttyä tyyppiä oleva pelastusliivi jokaista 

aluksessa olevaa henkilöä kohden sekä, jollei tämä pelastus-

ilivi sovellu  lasten  käytettäväksi, lapsille sopivia pelastus-

liivejä vähintään  10  prosentille sallitusta matkustajamäärästä.  

b) Sisälilkenteen  avoimessa matkustaja-aluksessa tulee 

olla vähintään yksi  III  luvun  41 §:n  määräykset täyttävä 

pelastusrengas. Jokaista aluksessa olevaa henkilöä kohden tu-

lee olla hyväksyttyä tyyppiä oleva pelastusli-ivi.  

c) ErikoisrakenteisesSa  aluksessa (vesibussi, kantosii-

pialus tms.), johon kohtuudella 	ei voida sijoittaa tämän 

pykälän  a  momentissa vaadittuja pelastusveneitä  tai. laivave-

neitä,  tulee olla pelastuslauttoja, joilla  on  tilaa kaikille 

aluksessa oleville henkilöille.  

d) Milloin alukseen  sen  suuren matkustajamäärän tähden 

(lyhyen  matkan  henkilö-  tai  autolautta) ei kohtuudella voida 

sijoittaa tämän pykälän  a  momentissa vaadittuja pelastusveneitä 

 tai laivaveneitä,  voi merenkulkuhallitus laivanisäflflän pyynnös-

tä myöntää aiheellisiksi katsomiaan helpotuksia velvollisuudes-

ta pitää veneitä  ja  sallia, että vaaditut veneet  tai  osa 

 niistä korvataan pelastuslautoilla.  

II  osa Lastialukset  

24 § 

Sopimusalukset 

Lastialuksessa  tulee olla seuraavat hengenpelastuslait - 

teet:  

a)  Aluksessa, jonka bruttovetoiSUUS  on  vähintään  i600 

rekisteritonflia,  lukuun ottamatta tämän pykälän  b  momentissa 



-31  -  

mainittuja aluksia, 

vene, joka täytt  

b) Tarikkialu 

 i600 rekisteritonnia 

den  valmistuksessa, 

moottori-PelaStUSvene, 

mukset. 

tulee olla ainakin yksi moottoripelastUS

-III  luvun  30 §:n  vaatimukset.  

sessa,  jonka bruttovetoiSUUS  on vhintäfl  

ja  aluksessa, 	joka toimii kalatuottei- 

tulee aluksen kummallakin sivulla olla 

joka tytti  III  luvun  30 §:ri  vaati- 

c) 1.  Jokaisessa lastialukseSSa, jonka bruttovetoi-

suus  on vhintn 500 rekisteritonfli-a,  lukuun ottamatta alus-

ta, joka toimii kalatuotteidefl valmistuksessa, tulee aluksen 

kummallakin sivulla erikseen olla sellainen  mr  pelastus- 

veneitä, että niissä  on  tilaa kaikille aluksessa oleville 

henkil3ille, sekä lisäksi pelastuslauttoja  koko  sanotulle 

henkil5mä.ärälle,  lukuun ottamatta alusta, jossa  on painovoi-

mataavetit,  jolloin pelastuslauttoja tulee olla puolelle sa-

notusta henkil5mrästä. Tankkialuksiin tulee sijoittaa aino-

astaan jäykkiä pelastuslauttoja.  

2.  Jokaisessa lastialuksessa, jossa ei ole ylä- 

rakennetta keskilai-valla ja  jonka pituus  on 150  metriä  tai 

 suurempi, tulee  1  kohdassa mainittujen pelastuslauttojen  1--

säksi  olla, sijoitettuna niin pitkälle aluksen keulaan kuin 

käytännössä  Ofl  mandollista, yksi pelastuslautta, jolla  on 

 tilaa vähintään kuudelle henkilölle.  

d) 1. TankkialukseSsa,  jonka bruttovetoisUus  on 3000 

rekisteritOnflia tai  suurempi, tulee olla vähintään neljä pe-

lastusvenettä. Kaksi pelastusvenettä  on  sijoitettava aluksen 

perälle  ja  kaksi keskilaivaan. TankkialuksesSa, jossa ei ole 

ylärakenfletta keskilaivalla,  on  kaikki pelastusveneet sijoi-

tettava aluksen perälle.  

2. Merenkulkuhallitus  voi sallia, että tankki- 
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aluksessa, jonka bruttovetöiUUS 	n 3(\( 	r1i. 	2i  ornia  t.1.  

suurempi,  ja  jossa ei ole ylärakennetta keskilaiValla, ai-

noastaan yksi pelastusvefle sijoitetaan kummallekin sivulle 

perään 	ehdolla  etta::  

a. kumpikaan näistä pelastusVefleiSta: ei saa olla  

8,5  metriä pitempi;  

b. kumpikin pelastusVefleistä sijoitetaan mandolli- 

simman kauas aluksen perästä merenkulkuhallituksen hyväksymäl- 

lä tavalla;  

c. kumpikin pelastusvefle sijoitetaan niin lähelle  ve- 

den  pintaa kuin turvallisuus sallii  ja 
 käytännössä  on  mah- 

dollista.  

e) 1. AlukseSsa,  joka toimii kalatuotteidefl valmis- 

tuksessa, tulee olla:  

a. pelaStUSVefleitä  aluksen kummallakin sivulla 

erikseen sellainen määrä, että niissä  on  tilaa puolelle 

aluksessa olevista henkilöistä,  tai 

b. pelastUSveneitä  ja  pelastuslauttoia 	joissa yh- 

teensä  on  riittävästi tilaa kaikille aluksessa oleville 
 hen-

kilöille,  kuitenkin niin, että aluksen kummallakin sivulla 

erikseen tulee aina olla riittävästi pelastusveneitö  37,5  

prosenti]-]e  aluksessa olevista henkilöistä.  

2. PelastuslauttOja,  joilla yhteensä  on 	tilaa 

puolelle aluksella olevien henkilöiden kokonaiSmäärästä.  

f) Jos alukseefl,  joka toimii kalatuotteiden valmis-

tuksessa,  on  käytännössä mandotonta sijoittaa  III  luvun 

vaatimukset 	täysin täyttäviä pelastusvefleita:, voi merenkul- 

kuhallitus sallia niiden sijasta käytettäVän toisia veneitä, 

joissa ei kuitenkaan saa olla vähemmän tilaa kuin tässä 

vaaditaan  ja  joilla  on  vähintään  se kelluvuus  ja  ne  Va- 



-)3- 

rusteet,  jotka pelastusveneiltä vaaditaan.  

g) Aluksessa, joka toimii kalatuotteiden valmistukses-

sa, tulee kanden pelastusVefleiStä, yhden aluksen kummallakin 

sivulla, olla 	aina käyttävalmii-na hätätilanteen varalta aluk- 

sen ollessa merellä. Nämä pelastusveneet eivät saa olla  

8,5  metriä pitempiä. Kumpikin niistä voi olla tämän pykä-

län  b  momentissa vaadittu moottoripelastusvefle. Veneissä ei 

vaadita  I  luvun  10 §:n g  momentin  1  kohdassa tarkoitet- 

tuja laitteita.  

h) Hyväksytty siirrettävä radiolaite, jollei aluksen 

kummallakin sivulla ole moottoripelastusveflettä, jonka  radio-

sähk3tyslaite  täyttää posti-  ja lennätiflhallitukSefl  antamat 

määräykset.  

1) 1.  Vähintään kandeksan  III  luvun  41 §:n  määrä- 

ykset täyttävää relastusrengasta.  

2.  A!nakin  yhdessä pelastusrenkaaSSa aluksen kum- 

mallakin sivulla tulee olla vähintään  27,5  metrin pituinen  

kelluva pelastusnUora. 

). Vähintän  puolessa pelastusrenkaidefi kokonais- 

määrästä  on  oltava itsesyt.tyvä valo.  

4.  Ainakin kandessa pelastusrenkaassa, joissa  on 

itsesyttyvä  valo, tulee lisäksi olla hyväksytty savumerkki- 

laite.  

j) Hyväksyttyä tyyppiä oleva pelastusliiVi jokaista 

aluksessa olevaa henkilää kohden sekä, jollei tämä pelastus-

iii-vi  sovellu  lasten  käytettäväksi, riittävä määrä lapsille 

sopivia pelastusliiveiä.  

k) Hyväksyttyä tyyppiä oleva nuoranheittolaite. 
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25 §  

Muut kuin sopimusalukset, joita krtetn__kansainvlisill 

matkoilla  

A. Konealukset 

a) Euroopan-  tai  sitä kaukaisempaan liikenteeseen käy-

tettävss 	bruttovetoisuudeltaan  alle  500 rekisteritonnin  las- 

tialuksessa  tulee olla tmn luvun  24 §:ssi bruttovetoisuu

-deltaan alle  1600 rekisteritonnin sopimusalukselle mrtyt 

hengenpelastuslaitteet. 

b) Rannikkoliikenteeseefl  ja itmerenliikenteeseefl  käy-

tettvss 	bruttovetoisuudeltaafl  alle  500 rekisteritonnin  las- 

tialuksessa  tulee olla seuraavat hengenpelastuslaitteet:  

1. aluksen kummallakin sivulla pelastusvene  tai 

laivavefle,  jossa  on  tilaa kaikille aluksessa oleville henki-

liille, sekth pelastuslauttoja puolelle sariotusta henkilimd- 

tai 

2. pelastusvene  tai laivavene,  jossa  on  tilaa kai-

kille aluksessa oleville henkil5ille  ja  joka voidaan, mikäli 

mandollista, laskea vesille aluksen kummaltakin sivulta, sekä 

pelastuslauttoja samalle henkiE5märlle;  

5.  neljä  III  luvun  41 §:n  määräykset täyttv 

pelastusrengasta, joista yhdesst4 aluksen kummallakin sivulla 

tulee olla vhintin  27,5  metrin pituinen  kelluva  pelastus-

nuora, yhdess1 muussa renkaassa itsesyttyv valo sekä yhdessä 

savumerkkilaite;  

4,  hyväksyttyä tyyppiä oleva pelastusliivi jokais-

ta aluksessa olevaa henkilää kohden sekä, jollei tämä pe-

lastusliiVi sovellu  lasten  käytettäväksi, riittävä määrä lap-

sille sopivia pelastusliivejä. 
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B. Proornut 

c) Karsainvlisill  matkoilla kytettävn proomun hengen-

pelastuslaitteiden laadun  ja  mrn  vahvistaa merenkulkuhallitus 

kussakin tapauksessa erikseen.  

26  § 

Kotimaanhlikenteen  alukset  

A. }Conealukset 

a) }otimaan rannikkohiikenteeseen kytettvss 	lastialuk - 

sessa,  jonka  

1. bruttovetoisuus  on vhintän 1600 rekisteritonnia, 

 tulee olla tämän luvun  2 	§ss  sopimusalukselle mrtyt  hen- 

genpelastuslaitteet; 

2. bruttovetoisuus  on vhintn 500,  mutta pienempi 

kuin  1600 rekisteritonnia,  tulee olla tmn luvun  25 §:n b 

 momentissa mrtyt hengenpelastuslaitteet;  

3  bruttvetoisuus on  pienempi kuin  500  rekisteri-

orinia, tulee olla seuraavat hengenpelastuslaitteet:  

a. pelastusverie  tai laivavene,  jossa  on  tilaa kai. - 

kille  aluksessa oleville henkill5ihle  ja  joka voidaan laskea 

vesille aluksen kummaltaldn sivulta;  

b. pelastuslautta,  jossa  on  tilaa kaikille aluk-

sessa oleville henkil5ille;  

c. pelastusrenkaita  ja  pelastushiivej 	kuten tmn 

luvun  25 §:n b  momentin  3  ja 	kohdissa  on mrtty. 

b) Sishiikenteen täysikannehhisessa lastialuksessa  tu-

lee olla seuraavat hengenpelastuslaitteet:  

L laivavene, 	jossa  on  tilaa kaikille aluksessa 

oleville henkilil.le 	ja  joka 	voidaan, 	mikäli 	mandollista, 
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laskea vesille aluksen kummaltakin sivulta,  tai  pelastuslaUt
- 

ta  samalle henkilmärlle.  

2. kaksi  iii  luvun 	1  §:ri mräykset tyttV 

pe l aS tuSreflgast  

3. hyväksyttYä tyyppid  oleva pelastuslil-Vi 
 jokais- 

ta aluksessa olevaa henkil3d kohden.  

c) Ainoastaan joissa, kanavisSa  ja  satama-alueilla 

 tai  niihin verrattaVilla rajoitetuilla toiminta_alueilla kdy-

tettävSS 	hinaajaSSa voidaan timfl pykldfl  b  momeritifl  1 

 kohdassa tarkoitettu laivaVefle  tai  pelaStuSlaUtta  korvata 

hyvkSYtYll 	kellumaVlifleelld, joka kannattaa kaikki aluk- 

sessa olevat henkil6t.  

d) Sisiliikeflteefl  avoimessa lastialUkSeSSa tulee olla 

yksi pelastUSreflgas. Jokaista aluksessa olevaa henkilöä koh-

den tulee olla hyVäkSYttYä tyyppiä oleva pelastusliivi.  

B.  Proomut  

e) ICotimaan rannikkoliikeflteeseen  samoin kuin sisä-

liikenteeseen käytettäVäSSä miehitetYSSä proomUsSa tulee olla 

seuraavat hengeflpelaStuslaitteet:  

1•  hyvkSyttYj 	kellumaVälifleitä,  jotka yhteensä 

kannattavat kaikki aluksessa olevat henkilöt  

2. yksi  iii  luvun  kl  §:n  määräykset täyttävä 

pe l as tuSreflgas - 

3. hyväkSyttYä  tyyppiä oleva pelastusliivi jokais- 

ta aluksessa olevaa henkil5ä kohden. 



-37- 

III  luku 

rakenne  ja  varusteet  

27  § 

Pelastusveneiden__rakenne  

A. PelastusVefl 

a) Kaikkien pelastusveneiden  on  oltava asianmukaisesti 

rakennetut sekä muodoltaan  ja  mittasuhteiltaan sellaiset, että 

niillä  on  hyvä vakavuuS merenkyflfliSS 	
ja riittV varalaita  

silloinkin, kun niissä  on  täysi henkilmär  ja táydet. 
 va-

rusteet. Kaikkien pelastusveneiden vaihtokeSkUskorkeuden tulee 

silyi positiiviSefla tyhjennysreikiefl ollessa auki  ja  venei-

den ollessa 1cuormitettUifla tydell henkilmrll  ja ty- 

sills  varusteilla. 

b) 1.  Kaikissa pelastuSveflOiSS 	tulee olla kiintea 

laidoitus  ja  yksinomaan sisLpuoliSet kellumalaitteet. Meren-

kulkuhallituS voi hyvksy 	pelastusvefleet 	joissa  on  kiinteä 

suojus, ehdolla  etta  se  voidaan helposti avata sekd sisä- 

että ulkopuolelta  ja ett?  se  ei esti nopeaa psy 	
vence- 

seen  ja  siitä pois eikä veneen vesillelaskua 
 ja ksittely. 

Tllainefl suojus  vastaa tmn luvun  32 §:n 28  kohdan vaa- 

timusta.  

2. MoottoripelastUSveflei5S 	tulee olla merenkulku- 

hallituksen hyviksymt laitteet, jotka ehkisevt  veden tu- 

lon verleeseen sen  keulasta.  

3. Kaikkien pelastusvefleiden pituuden tulee olla 

vhintfl  7,3  metriL  paitsi milloin merenkulkUhallitus aluk-

sen koon  tai  muiden syiden takia  pit 	tällaisten eneiden  

kytt  kohtuuttomana  tai kiytnnss  mandottomana. Missän 

aluksessa ei pelastusvefleefl pituus saa olla pienempi kuin  

k,9  metriä. 
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a)  Pelastusveneen paino täysin henkilämäärin  ja va

-rustein  ei saa ylittää  20 300 kilogrammaa  eikä  sen  kanta-

vuus tämän luvun  29 §:n  mukaisesti laskettuna saa olla suu- 

rempi kuin  150  henkilöä.  

d)  Kaikkien pelastusveneidefl 	jotka  on  hyväksytty kan- 

tamaan enemmän kuin  60  mutta ei enempää kuin  100  henkilöä, 

 on  oltava joko moottoripelastusveneitä, jotka täyttävät tä-

män luvun  30 §:n  vaatimukset  tai  tämän luvun  31 §:n  mu-

kaisella soutulaitteella kuijetettavia pelastusveneitä. Kaik-

kien pelastusveneidefl 	jotka  on  hyväksytty kantamaan enemmän 

kuin  100  henkilöä,  on  oltava moottoripelaStuSveneitä, jotka 

täyttävät tämän luvun  30 §:n  vaatimukset.  

c)  Kaikkien pelastusveneiden  on  oltava niin lujara-

kenteiset, että ne voidaan täysin henkilömäärin  ja  varustein 

 turvallisesti laskea vesille. Kaikkien pelastusveneiden  on  ol-

tava niin lujat, ettei  25  prosentin ylikuormitus aiheuta nii-

hin pysyvää muodonmuutosta.  

f) Kaikkien pelastusverioiden keskiketkan  on  oltava 

vähintään neljä prosenttia veneen pituudesta. Ketkan muodon 

 on  oltava likipitäen parabolinen.  

g) Pelastusveneissä,  jotka  on  hyväksytty kantamaan 

 100  henkilöä  tai  enemmän,  on kellumalaitteiden  tilavuutta 

lisättävä merenkulkuhallitUkSefl vaatimusten mukaisesti.  

h) 1. Pelastusveneellti  tulee olla rakenteellinen  kel

-luvuus  tai  siinä tulee olla kannatuslaatikoita, joiden yh-

teinen tilavuus kuutiodesimetreinä  on  yhtä suuri kuin veneen 

 ja sen  täysien varusteiden yhteinen paino kilogrammoina. Ve-

neessä tulee lisäksi olla vähintään yhtä kymmenesosaa  sen 

 tilavuudesta vastaava määrä kannatuslaatikoita. 
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2. ICannatus]aat.ikoidfl kannatuskyky  voidaan korvata 

sarnanarvoiseila kannattaValla aineella. Kannatuslaatikoiden tu-

lee olla täytettyinä kannattavalla, sy5pymättömällä aineella, 

 jota  öljy  tai 	ljytuotteet 	eivät vahingoita.  

i) Teljot  ja sivupenkit  on asennettava  pelastusvenee-

seen niin  alas  kuin  se  käytännössä  on  mandollista.  

j) Laudoista  tehtyjä puisia veneitä lukuun ottamatta 

 on  kaikkien pelastusveneidefl tilavuuden täyteläisyyskertoimen 

laskettuna tämän luvun  28 §:n  mukaisesti oltava vähintään  

0,64. 

B. Laivaveneet 

k) Laivavenefl,  jossa  on sis.äpuoliset kellumalaitteet, 

 tulee olla  alle  4,9  metrin pituinen.  

1) Laivaveneen  tulee, siinä määrin kuin käytännässä 

 on  mandollista, täyttää tämän pykälän  A  osan  a  momentin 

 vaatimukset 	rakenteeeefl nähden  ja  siinä tulee olla  kanna- 

tuslaatikoita,  joiden yhteinen tilavuus kuutiodesimetreinä  on 

 yhtä suuri kuin veneen  ja sen t.äysiefl  varusteiden yhteinen 

paino kilogranimoifla. Lisäksi tulee veneessä olla kellumalait - 

tema:  

1. kannatuslaatikoita,  joiden tilavuus  on lo  pro-

senttia veneen tilavuudesta,  tai 

2. ulkopuolisena kellumalaitteefla purje-  tai  teko-

kuitukan.kaaSeefl neulottua kannatusainetta, jonka kokonaistila-

vuus  on  vähintään  12,5  prosenttia veneen tilavuudesta  (0,035 4 

 korkkia jokaista veneen tilavuuden  0,0283 m3  kohden),  tai 

3. kannatuslaatikoiden  ja  ulkopuolisten kellumalait-

teiden yhdistelmä, joka antaa veneelle saman kelluvuuden kuin 

tämän  momentin  1  ja  2  kohdassa  on  vaadittu. 
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m)  Mitä tämän pykälän  h  momentin  2  kohdassa saman- 

arvoisen kannattavan aineen kdytöStä  on  sanottu, koskee myös 

laivaveneiden kannatuSlaatikOita  ja  ulkopuolisia kellumalait- 

teita.  

28 § 

pelastusveneefl tilavuUS  

A. Pelastusveneet 

a) pelastusverleefl  tilavuus  on määritettävä Simpsoni-n 

sääflflöfl mukaisesti0 TasaperäiSen pelastusvefleen  tilavuus  on 

 laskettava ikään kuin pelastusvene olisi suippoperäinen.  

b) Pelastusvefleen  tilavuus kuutiometrein3, laskettuna 

simpsonin säänn5n mukaisesti, voidaan saada seuraavalla kaa- 

valla: 

Tilavuus = 	(A + 2B +  

jossa  L on pelastusvefleen  pituus metreinä mitattuna laidoi-

tuksen sisäpinnan  ja keularaflgafl leikkauskohdasta 
 vastaavaan 

kohtaan peräraflgaSsa. TasaperäiSessä pelastuSveneeSSä mitataan 

pituus peräpeilin sisäreUflaan.  

A, B  ja  c  tarkoittavat poikkileikkaUsten  pinta -aloja 

vastaavasti veneen pituuden neljänneksen päässä perästä, vas-

taten niitä kolmea kohtaa, jotka saadaan kun pituus  L  jae-

taan neljään yhtä suureen osaan. Leikkauspinflat pelastusve-

neen kummassakin päässä voidaan jättää huomioon ottamatta.  

pinta -alat  A, B  ja  c  saadaan neliämetreiflä käyttä-

mällä kunkin kolmen poikkileikkaUsPinflan laskemiseefi seuraa- 

vaa kaavaa:  

pinta-ala = 	(a + 4b + 2c + 4d + e),  

jossa  h on  veneen sivukorkeus, mitattuna metreinä laidoi- 

tuksen sisäpuolella k5listä partaan yläreuflan tasolle  tai 
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eräissä: tapauksissa alempaan tasoon, joka määritellään jäi-

jempänä;  

ja  jossa  a, b, c, d  ja  e  tarkoittavat pelastusve-

neen vaakasuoraan mitattuja leveyksiä metreinä: sivukorkeuden 

ylimmässä  ja  alimmassa kohdassa sekä niissä kolmessa kohdas-

sa, jotka  on  saatu jakamalla sivukorkeus  h  neljään yhtä 

suureen osaan (tälläin  a  ja  e  ovat leveydet  h:n  päätepis- 

teissä  ja  a 	n  keskellä).  

a) Jos partaan ketka,  mitattuna niiden kanden kohdan 

vä:llllä, jotka ovat pelastusvefleen pituuden neljänneksen pääs-

sä  sen  päistä,  on  suurempi kuin yksi prosentti veneen pi-

tuudesta,  on poikkileikkaUStefl A  ja  C pinta -alan laskemisesSa 

käytettävä korkeutta, joka vastaa korkeutta veneen keskikoh-

dalla, lisättynä yhdellä: prosentilla veneen pituudesta.  

d) Jos pelastusvefleefl sivukorkeus  pituuden keskikoh-

dalla  on  suurempi kuin  k5  prosenttia leveydestä,  on keskim-

rnäisen poikkileikkaUkSefl  b:n  pinta-alaa laskettaessa sivukor-

keudeksi otettava 	5  prosenttia leveydestä. Pelastusveneen 

päistä pituuden neljänneksen päässä olevien poikkileikkaUSterl 

 A  ja  c pinta-aloja laskettaessa käytettävä korkeus saadaan 

lisä:a•ällä edellä mainittuun sivukorkeUteefl yksi prosentti 

veneen pituudesta, kuitenkin niin, että laskuissa käytetyt 

korkeUdet eivät missään tapauksessa ole suuremmat kuin to-

delliset korkeudet näissä kohdissa.  

e) Jos pelastusvefleen sivukorkeus on  suurempi kuin 

 122  senttimetriä,  on tä:män  pykälän  ja  29 §:n  mukaan mää-

rättyä henkilälukUa vähennettävä suhteessa, joka vastaa 	122 

senttinietrifl  suhdetta todelliseen korkeuteeefl, jollei pelas-

tusvenettä ole hyvin tuloksin kokeiltu  vedessä  mainitun  hen-

kilämäärän  ollessa veneessä pelastuslilvit yllään. 
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f)  Jollei laivani-säntä vaadi, että pelastusvefleen 
 ti-

lavuuS määritetään  tarkan mittauksefl perusteella voidaan 

puisen, laudoista rakennetun pelastusVefleen tilavuuden katsoa 

vastaavan pituuden, leveyden  ja  sivukorkeuden  tuloa, kerrot

-tuna  luvulla  o,6,  jos  on  ilmeistä, että tämä kaava ei 

anna tulokseksi suurempaa tilavuutta kuin mikä saadaan edel-

lä olevan menetelmän mukaan. Mitat  on  tällöin otettava seu- 

raavalla tavalla: 

Pituus: laudoituksen ulkopinhlafl  ja  keularangafl leik- 

kauskohdaSta  vastaavaan kohtaan peräraflgassa  tai  kysymyksen 

ollessa tasaperäisestä veneestä, peräpeilin ulkoreunaafl. 

Leveys: laudoituksefl ulkoreuflaSta toiseen veneen  le- 

veimmällä  kohdalla. 

SivukorkeUS:  veneen pituuden keskikohdalla laudoituk - 

sen  sisäpuolella  kölin  vierestä partaan yläreunan korkeu-

delle, kuitenkin niin, että tilavuuslaskUiSSa käytetty kor-

keus ei missään tapauksessa saa olla suurempi kuin  5  

prosenttia leveydestä.  

g) Moottoripelastusvefleen  tilavuus  tai  sellaisen pe- 

lastusVefleen tilavuUS,  jossa  on muunlainefl kuijetUSlaite, 

 saadaan vähentämällä  sen  kokonaistilaVUUdesta moottorirl  ja 

sen  apulaitteiden  tai  muun kuijetuslaitteen hammaspyöräStön 

sekä, milloin veneessä  on radiosähkötyslaitteet  ja  valonhei

-tin,  näiden \arusteiden  ja  niiden apulaitteiden tilavuus.  

B. LaivaVefleet 

h) Laivavefleefl  tilavuuden määrittämiseSSä noudatetaan 

soveltUvifl osin mitä tässä pykälässä  on  pelastusveneen ti-

lavuuden rnäärittämisestä sanottu. 
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Pelastusveneiden henkilmr  

A. Pelastusveneet 

a) Henkilömrä,  joka pelastusveneeseeri  on  lupa si-

joittaa, vastaa sitä suurinta kokonaislukua, mikd saadaan 

jakamalla veneen tilavuus kuutiometreinä: 

luvulla  0,283 (tai 10,  jos 	milloin pelastusveneen pituus 

veneen tilavuus  on mää- 	on 7,3  metriä  (2k  jalkaa) 

rt,ty kuutiojalkoina) 	tai  suurempi, 

luvulla  0,396 (tai 1k,  jos 	milloin pelastusveneen pituus 

veneen tilavuus  on mää- 	on 1I,9  metriä  (16  jalkaa), 

rätty kuutiojalkoina) 	sekä 

luvulla, joka  on  lukujen 	milloin pelastusveneen pituus  

0,396  ja  0,283 (tai, 	on k,9  metriä  (16  jalkaa)  

jos  tilavuus  on  määrätty 	tai  suurempi, mutta  alle 

kuutiojalkoina,  lukujen  1k 	7,3  metriä  (2 	jalkaa). 

 ja  10)  välillä  ja  saadaan 

interpoloimalla  

b) Henkil5määrä  ei missään tapauksessa saa olla suu-

rempi kuin niiden täysikasvuisten, pelastuslilveihin pukeutu-

neiden henkiliiden lukumrä, jotka voivat istua veneessä 

millään tavoin haittaamatta airojen  tai  muiden kuijetuslait- 

teiden käyttää.  

B. Laivaveneet 

c) Henkilämäärä,  joka laivaveneeseen  on  lupa sijoit-

taa, vastaa sitä suurinta kokonaislukua, mikä saadaan jaka-

malla veneen tilavuus kuutiometreinä luvulla, joka saadaan 

suoraviivaisella ekstrapoloinnilla lähtäkohtana  a  momentissa 

käytetyt arvot  tai  käyttämällä kaavaa:  

j 	0,396  - o,ok7  (p  -  k,9)  
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jossa  j =  jakaja  

p =  veneen pituus  

d) Henkilmrst 	on  voimassa,  mit 	tmn pykln  b  

momentissa  on mrtty. 

30  § 

Moottoripelas tusveneet  

a) Moottoripelastusvefleen  tulee, tavalliselle pelastusve-

neelle asetettujen vaatimusten lisäksi, tyttä seuraavat vaati-

mukset:  

1. Veneessä tulee olla puristussytytyksell 	toimiva 

moottori, joka  on pidettv  aina 	äyttövalmiina. Moottori  on  

voitava helposti kynnistää kaikissa olosuhteissa,  ja  veneessä 

tulee olla riittävästi polttoainetta  2k  tunnin  jatkuvaa ajoa 

varten silTh nopeudella, mikä  on  mainittu tämän  momentin  3  

i  kohdassa.  

2. Moottori  ja sen  laitteet  on  sopivasti suojattava kynnin 

varmistamiseksi epedullisissa säolosuhteissa. Moottorin suojakopan  on 

 oltava tule kestiv. Moottoiissa tulee olla takaisinottolaite. Moottorin 

 on  oltava ilmajhdytteinen.  

3,  Nopeuden eteenpäin  on tyyness vedcss 	täysin 

henkilmrin  ja varustein  oltava vhint4n kuusi solmua kai-

kissa tn luvun mukai.3issa pelastusveneiss.  

b) MoottoripelastuSVefleefl sispuolisten 	kollumalait - 

teiden tilavuutta 	on listtv tmn  luvun  27  §:ss 	vaa- 

dittua  suuremmaksi märill, 	joka  on  tarpeen kannattamaan 

koneisto laitteineen sekä veneessä mandollisesti oleva  va- 

lonheitin  ja 	radiosähkätyslaite 	apulaitteineen. 	Tästä tila- 

vuuden lisäyksestä 	saadaan vähentää 	0,0283  kuutiometriä jo- 

kaista henkilää kohden, 	joka pelastusveneeseefl vielä voitai- 

siin sijoittaa, 	jos  moottori laitteineen  ja valonheitin  se- 
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käl  radiosähk3tYSlaite apulaitteifleen  poistettaisiin.  

31  § 

Soutulaitteella  kul  etettavat__pelastU5 

Soutulaitteella kuijetettavan pelastusvefleefl  tulee täyt- 

tää seuraavat vaatimukset:  

a) Soutulaitteefl  on  oltava hyväksyttyä tyyppiä  ja 

 niin tehokas, että pelastusvefle kykenee nopeasti irtaantu-

maan aluksen kyljestä vesillelaskun tapanduttua  ja  pitämään 

suuntansa huonoissakifl sääolosuhteissa.  Jos solLitulaite on kä -

sikäyttöinen,  sen  on  oltava sellainen,  ettal  laitteen käyt-

tön perehtymättmät henkilöt voivat sitä käyttää  ja  että 

sitä voidaan käyttää, kun vene  on  veden  täyttämä.  

b) Veneeseen  on asennettava  laite, jolla ruorimies 

voi saada pelastusveneen milloin tahansa kulkemaan taakse-

päin soutulaitteen ollessa käynnissä.  

c) Soutulaitteella kuijetettavan  pelastusveneen sisä-

puolisten kellumalaitteidefl tilavuutta  on  lisättävä korvaa-

maan soutulaitteefl paino.  

32  § 

Felastusvefleefl__varusteet  

a)  Jokaisen pelastusveneen normaalivarusteiSiifl tulee 

kuulua:  

1. kelluva  airo  jokaista soututeljoa kohden, 

kaksi kelluvaa  vara -airoa  ja kelluva  peränpitoairo;  

2. puolitoistakertainen  määrä hankatappeia  tai 

haarukkahaflkairflia kiinnitettyinä pelastusveneeSeen  nuoralla 

 tai ketjulla; 

3. yksi keksi;  

4. kaksi tappia jokaista tyhjennysreikää kohden 

(tappeja ei vaadita,  jos  veneessä  on  kunnolliset automaat-

tiset tyhjennysventtiilit) kiirinitettyiflä pelastusveneeseen 
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nuoralla  tai ketjulla; 

5.  viskain  ja  kaksi hyväksytystä aineesta tehtyä 

sankoa;  

6. pelastusveneeseen nuoralla kiinnitetty peräsin  

ja peräsinvarsi.  

7. kaksi kirvestä, yksi pelastusvefleen kummassa- 

kin päässä;  

8. valkoista valoa ympäri näkpiirin näyttävä 

lyhty  ja  sitä varten öljyä  12  tunniksi sekä kaksi rasiaa 

sopivia tulitikkuja vedenpitäväsSä kotelossa;  

9. yksi  tai  useampia mastoja sekä niihin ruostu - 

mattomat tukivaijerit ja  purjeet (oranssinväriset);  

10. kompassisUOiUkseen  sijoitettu luotettava kom-

passi, joka  on  itsevalaiseva  tai on  varustettu sopivilla 

valaisulaitteilla.  

11. pelastUsveneen  ympäri polvekkeille ulkolaitaan 

kiinnitetty pe1astusk5ysi, kupuk5lit  tai kupurivat,  joissa 

 on  sopivat aukot käden otetta varten, sekä  klin  alitse 

laidasta laitaan kiinnitetyt käsinuorat  tai  muut hyväksytyt 

laitteet, joiden varassa henkil5t voivat riippua veneen ol- 

lessa kumollaan;  

12. ajoankkuri,  jonka suun läpimitta  on  vähin- 

tääxi  60  senttimetriä;  

1.  kaksi riittävän pitkiä pes;iä, joista toisen 

tulee olla kiinnitetty pelastusveneen keulapuolelle raksin  

ja pulikafl  avulla niin, että  se  voidaan irroittaa,  ja  toi-

sen lujasti kiinnitetty pelastusveneen keularankaan käytt5- 

valmiina;  

1k.  neljä  ja  puoli litraa kasvis-,  kala-  tai 
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eläinöljyä  sisältävä säiliö, jonka  on 
 oltava rakenteeltaan 

sellainen, että öljy voidaan helposti levittää  veden pin-

nalle ja  että säiliö voidaan kiinnittää ajoankkUriifl 
 

15.  puoli kilogrammaa säilyvää leipää, puoli ki-

logrammaa rypälesokeria  ja  puoli kilogrammaa sokeroitua 
 tu-

vistettyä  maitoa jokaista henkilöä kohden, joka pelastusve-

neeseen saadaan ottaa; annokset  on  pidettäVä ilmatiiviiSsä 

pakkaukSiSsa,  jotka  on  varastoitava vedenpitäVääfl säuliöbn; 

 näiden ravintoaineidefl sijasta voi merenkulkuhallitus hyväk- 

syä vastaavan erikoispakkaUkSen  

16.  vedenpitäVid  sa jijöitä,  joissa  on 
 kolme lit- 

raa suolatonta vettä jokaista henkilöä kohden, joka pelaa-

tusveneeseen saadaan ottaa,  tai  vedenpitäViä säjljöjtä, 
 jot-

ka sisältävät kaksi litraa suolatonta vettä jokaista hen-

kilöä kohden  ja  tämän lisäksi hyVkSyttY rakennetta oleva 

suolanpoistokojeisto, joka kykenee valmistamaan yhden litran 

juomavettä henkilöä kohden; nuoraan kiinnitetty ruosturiiaton 

lippi; ruostumaton juoma -astia,  jossa  on  mitta-asteikko; 
 

17.  neljä hyväksyttyä tyyppiä olevaa laskuvarjO-

valoa, jotka kykenevät korkealta näyttämään kirkasta  pU-

naista valoa  ja  kuusi hyväksyttyä tyyppiä olevaa, kirkas- 

ta punaista valoa näyttävää käsisoihtUa  

i8.  kaksi hyväksyttyä tyyppiä olevaa kelluvaa 

savumerkkilaitetta (päiväkäyttöä  varten), jotka kykenevät 

muodostamaan oranss invä  risen  savupilven;  

19. hyväksytyt enajapuVarUSteet vedenpitäVäsSö 

laatikoSSa  

20. vedenpitäVä sähkölampPU,  joka  on  sopiva  

Morse -merkkien antamiseen, sekä varalle paristokerta 
 ja  yksi 

hehkUlamPPu vedenpitäväSSä Ic otelossa; 



- -  

21. hyväksyttyä tyyppiä oleva merkinantopeili 

päiväkäyttäöfl;  

22. nuoralla veneeseen kiinnitetty kääntveitsi, 

jossa  on säilyket5lkin  aukaisin;  

23. kaksi kevyttä kelluvaa heittonuoraa;  

2.  hyväksyttyä tyyppiä oleva käsipumppU;  

25. sopiva lokero pienten varuste-esineidefl säi- 

lyttämistä varten;  

26. vihellin  tai  siihen verrattava äänimerkki- 

laite;  

27. kalastusvälineitä;  

28. tyypiltään  ja  valmistusaineeltaan  hyväksytty, 

väriltään erittäin hyvin näkyvä suojapeite, joka kykenee 

suojaamaan veneessä olevat säältä  ja  tuulelta;  

29. hengenpelastusViestit  esittävä, turvallisuus- 

sopimuksen  V  luvun  16 säännössä  mainittu kuvitettu taulukko; 

 0.  hyväksytyn tyyppinen tutkaheiiastin;  

1.  kooltaan vähintään  5 x )0  senttimetrin suu-

ruisia heijastinhiuSkoja kiinnitettyinä veneeseen noin  50 

 senttimetrin vähimatkoin partaan päälle sekä veneen sivuille 

partaan  alle ja  lisäksi ristikuvioin suojapeitteeseen (kuo- 

muun).  

b) Itämeren-  tai  sitä suppeampaan kansainväliseen 

liikenteeseen käytettäväfl aluksen pelastusveneissä  ja  laiva-

veneissä tulee olla ne varusteet, jotka mainitaan tämän 

pykälän  a  momentin  1-8, 1011l, 16-20, 2-26  ja  27-)1  koh-

dissa.  Kovan  pakkassään  ajaksi saa  veden  poistaa  16  koh-

dassa mainitusta juomavesisäihiästä.  

c) Kotimaan rannikkohiikenteeseefl käytettävän aluksen 

pelastusveneiSsä  ja  laivaveneissä  tulee olla ne varusteet, 
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jotka mainitaan  tmn pyklin  a  momentin  i-8, 11, 13, 17, 

19, 20, 23, 25  ja  29-3 1  kohdissa sekä, milloin alus  on 

 katsastettu  liikennöimfl  ympäri vuoden,  28  kohdassa mainit-

tu  suojapeite  ja  siinä asianmukaiset  heijastimet.  

d) Sisäliikenteeseefl  käytettävän aluksen  pelastusve-

neissä  ja laivaverieissä  tulee olla ne varusteet, jotka mai-

nitaan tämän pykälän  a  momentin  1 -5, 8, 11, 13, 20  ja 

 29  kohdissa sekä näiden lisäksi kuusi hyväksyttyä tyyppiä 

olevaa, kirkasta punaista valoa näyttävää  käsisoihtua.  

e) Tämän pykälän  a  momentin  määräysten estämättä ei 

 moottoripelaStusveneisSä  eikä mekaanisella  soutulaitteella  kul-

jetettaviSsa pelastusveneiSsä  tarvitse olla  mastoa eikii  pur-

jeita, eikä  enempaä  kuin puolet  vaaditusta airomrästä, 

 mutta niissä tulee olla kaksi keksiä.  

f) Kaikissa  pelastusveneissä  tulee olla tarkoituk-

senmukaiset laitteet, joiden avulla  vedessä  olevat ihmiset 

voivat kiivetä veneeseen.  

g) Jokaisessa  moottoripelastUSVeneessä  tulee olla 

hyväksyttyä tyyppiä oleva siirrettävä  tulensarnmutin,  joka 

antaa  vaahtoa  tai  muuta sopivaa ainetta  ljypalon sammut- 

tamiseksi,  

33 § 

Pelas tusveneearUeen__säilmiflefl  

Kaikki  pelastusvefleen varuste -esineet, keksiä lukuun 

ottamatta, joka  on  pidettävä irrallaan käyttöä varten,  on 

 sopivalla tavalla  köytettävä  kiinni  pelastusvefleeseen.  Käyt-

täminen  on  tehtävä siten, että varusteiden säilyminen  on 

 varma ja  että  nostokoukkujen  käyttö ei  häiriydy  eikä no-

pea  efleiSiifl  meno  esty.  Kaikkien pelastusveneen  varuste -esi-

neiden  on  oltava niin pieniä  ja kevyita  kuin mandollista  
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ja  ne  on  pakattava sopiv.tksi tiukoiksi kiir5iksi.  

3L 	§  

Pelastusveneen  j.  pel ast,uslautas.ii  

a)  Näiden mrysten  II  luvun  19 §:n d  momentissa 

 ja  2 	§:n h  momentissa vaaditun pelastusveneit6  ja  pelas- 

tuslauttoja  varten tarkoitetun siirrettiVifl radiolaitteen tu- 

lee olla hyvdksytty 	tyyppii, joka tdytt 	posti-  ja len - 

ntinhallit.ukSen  antamat mriykset. Radiolaite  ja sen  tar - 

peisto  on  silytettäv  yhdessä joko merenkulkuhytiSS 	tai 

 muussa sopivassa paikassa valmiina hätätilan sattuessa  sur -

rettvksi  mihin pelastusvefleeseen tahansa. BruttovetoiSuUdel- 

taan vihintn 	000  rekisteritoflflifl tankkialuksesSa,  jossa 

pelastusveneet  on  sijoitettu seki keskilaivalle  etta  pern, 

 on  radiolaite  kuitenkin silytettv sopivassa paikassa nii-

den pelastusveneiden lheisyydess, jotka ovat kauimpana aluk- 

sen pl'ihettimest.  

5  § 

Moott oripelas  tus  vene 	 _____  val  onheitin  

a) 1.  Milloin matkustaja-aluksessa,  jota  kytetn 

kansaiflvliSill 	matkoilla, jotka eivät ole lyhyità kansain- 

vlisii  matkoja ja  aluksessa, joka toimii kalatuotteiden 

valmistuksessa, henkilöiden kokonaismr 	on  suurempi kuin  

199  mutta pienempi kuin  1500, on  ainakin yhdessä moottori- 

pelastusveneistai 	jotka  II  luvun  19  ja 	§:n  mukaisesti 

tulee olla aluksessa, oltava posti-  ja  lenntinhallitukSefl 

 antamat mrykset tyttv radioshkötySlaite.  

2.  Milloin henkilöiden kokonaismr tällaisessa 

aluksessa  on 1500 tai  suurempi,  on  mainitunlainen radiosh-

kötySlaite  sijoitettava jokaiseen moottoripelastusveneeseefl, 

joka  II  luvun  19  ja  2 	§:n  mukaisesti tulee olla aluksessa. 
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b)  Jokaiseen moottoripelastusveneeSeen, jonka tulee 

olla matkustaja-aluksessa  II  luvun  19 §:n  mukaisesti  ja 

 aluksessa, joka toimii kalatuotteiden valmistuksessa  II  lu-

vun  24 §:n  mukaisesti,  on  asennettava valonheitin.  

c)  ValonheittimeSSä  tulee olla vähintä.äfl  80  watin 

 lamppu, tehokas heijastin  ja  energialähde.  Sen  on  kyettävä 

valaisemaan tehokkaasti vaaleanväriflen esine, jonka leveys  

on  noin  13  metriä,  180  metrin etäisyydeltä.  Tehon  on  ni-

tettävä  kuuden  tunnin kokonaiskäyttöajakSi ja  ainakin kol- 

men  tunnin käytt5ön  keskeytyksettä.  

6 § 

Puhaltamalla  täytettävät 	pelastuslaut  

A.  Soimusalukset  

a) Puhaltamalla taytettäva pelastuslautta  on  niin 

rakennettava, että  se  täyteen puhallettuna  ja kelluessaan 

suojakatos yUispäin  on  vakava merenkäynnissä.  

b) Pelastuslautta  on  niin rakennettava, ettei laut-

ta eivätkä  sen  varusteet vahingoitu, kun  se  pudotetaan ve-

teen  18  metrin korkeudesta.  

a)  Pelastuslautan  rakenteeseen tulee kuulua suojaka-

tos, joka automaattisesti nousee, kun lautta  on  puhallettu 

 täyteen. Suojakatoksefl  on  kyettävä suojelemaan lautalla ole-

vat säältä  ja tuulLelta,  Siinä tulee olla laite sadeveden 

kokoamista varten. Suojakatoksen huipulle  on  asennettava  lamp-

Pu,  joka saa valonsa meriveden aktivoimasta paristosta. Sa-

manlainen lamppu  on  asennettava suojakatoksen  sisäpuolelle. 

Lautan suojakatoksen värin  on  oltava erittäin hyvin näkyvä.  

d)  Pelastuslautassa  tulee olla pesti  ja  lautan ul-

kopuolella kiysi, joka  on  lujasti kiinnitetty polvekkeille 

 sen  ympärille. Pelastuslautan sisäpuolta kiertämään  on  kun- 
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nitettävä turvaköysi.  

e)  Yhden henkilön  on  voitava helposti käantää pelas- 

tuslautta  oikein päin,  jos  se  täyteen puhallettufla  jää 
 pohja 

ylöspäifl  

1) PelastuslautasSa  tulee jokaisen kulkuaukon kohdalla 

olla tehokkaat laitteet, joiden avulla  vedessä  olevat henki- 

löt voivat kiivetä lautalle.  

g) Pelastuslautta  on  säilytettävä suojuspussissa  tai  

muussa kotelossa, joka  on  niin valmistettu, että  se  kestää 

kovaa kulutusta meriolosuhteiSsa, SuojuspussiSSaan  tai  muussa 

kotelossaan olevan pelastuslautan tulee olla sellaisenaan  kel- 

luva.  

h) Pelastuslautan kelluvuus  on  niin järjestettävä, 

että joko jakamalla lautta tasalukuun erillisiä osastoja, 

joista puolet riittää kannattamaan vedenpinnafl yläpuolella 

lautan suurimman henkilömääräfl,  tai  jollakin muulla yhtä te-

hokkaalla tavalla varmistetaan, että lautalla vielä  on  riit-

tävä kelluvuus, vaikka  se vahingoittUiSi tai  jäisi osittain 

täyteen puhaltamatta.  

i) Pelastuslautan  paino suojuspusseifleen  tai muine  ko- 

teloineen  ja varusteineen  ei saa olla suurempi kuin  180 kilogrammaa. 

j) Puhaltamalla täytettävän pelastuslautan  sallittu hen-

kilömäärä saa olla enintään sama kuin pienempi seuraavista 

kandesta luvusta:  

1. suurin kokonaislukU, joka saadaan jakamalla täy- 

teen puhalletun lautan pääkellumarenkaiden tilavuus kuutiodesi-

metreinä luvulla  96;  tilavuuteen. ei tällöin lasketa suojaka

-toksen  kaaria eikä teijoja,  jos  niitä  on; tai 

2. suurin kokonaislukU, joka saadaan jakamalla täy-

teen puhalletun lautan sisäpohjan  pinta-ala neliösenttimetreinä 

luvulla  720; pintar-alaan saa tällöin laskea teijot,  jos  niitä  on. 
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Ic)' Pelastuslautan sisäpohjari  on  oltava ved.enpitävä  ja 

 se on  voitava erist 	riittävästi kylmyyden varalta.  

1) Pelastuslautan  täyteen puhaltamiseen  on  käytettävä 

lautalla oleville vaaratonta kaasua. Täyttymisen  on  tapandut-

tava automaattisesti vetämällä nuorasta  tai  jollakin muulla 

yhtä yksinkertaisella  ja  tehokkaalla tavalla. Lautassa tulee 

olla laitteet, joiden avulla tämän luvun  33  §:ssä vaadittua 

täytt5pumppua tai palkeita  voidaan käyttää ylläpitämään painetta.  

m) Pelastuslautan  on  oltava hyväksyttyä ainetta  ja  ra-

kennetta. Lautan rakenteen  on  oltava sellainen, että  se  merellä 

kelluessaan kestää tuulta  ja  säätä  30  päivän ajan.  

n) Pelastuslauttaa,  jonka kantavuus laskettuna tämän 

pykälän  j  momentin  mukaisesti  on  pienempi kuin  6 tai 
 suu-

rempi kuin  25  henkilöä, ei saa hyväksyä käytettäväksi. 
 

o) PelastuslaUtan  on  kyettävä toimimaan kaikissa  läm-

ptiloissa ̂66°c  ja  -30°C  välillä.  

p) PelastuslautaSSa  tulee olla laitteet, joiden avulla 

lautan hinaus helposti käy päinsä.  

q) }Cooltaafl vähintfl  5 x 15  senttimetrin heijastiflhiuS

-koja,  jotka kiinnitetään pelastuslautari katokseen noin  50  sent-

timetrin välimatkoin ympyrän muotoon.  

B.  Muut kuin 	irnus  alukset  

r) Muissa kuin sopimusaluksissa voi merenkulkuhallituS 

hyväksyä muunkin tyyppisen puhaltamalla täytettävän pelastus- 

lautan kuin tämän pykälän  A  osassa tarkoitetun,  jos  se,  ot-

taen huomioon aluksen käytttarkOitukSefl, laivaväen lukumäärän 

 ja  ne olosuhteet, joissa alusta käytetään, suoritettuien ko-

keiden perusteella  tai  muutoin  on  vakuuttunut siitä, että 

tällainen pelastuslautta täyttää turvallisuuden vaatimukset. 

Milloin aluksessa käytetään puhaltarnalla täytettävaä pelastus- 
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lauttaa,  joka  on  ilman katosta olevaa tyyppiä,  on  tämän 

pykalan  a  momentissa mainitut heijastinhiuSkat kiinnitetta

-vä pelastuslautan  runkoon noin  50  senttimetrin välimatkoin 

siten, että  osa  liuskasta  on  ylöspäin  ja osa  sivulle.  

7  § 

jykkä runkoiset p el as t uslaut at 

A. Sopimusaluk 

a) Jäykkärunkoinen pelastuslautta  on  niin rakennet-

tava, ettei lautta eivatkä  sen  varusteet vahingoitu, kun 

 se  pudotetaan veteen sijoituspaikaltaan.  

b) Pelastuslautan lattiapinta -alan  on  oltava lautan 

 sen  osan sisäpuolehla 	joka tarjoaa 	suojaa lautalla ole- 

ville. Tämän lattian  pinta -alan  on  oltava vähintään  3720 

nehi3senttimetriä  jokaista henkil 	kohden, joka lautahle 

saadaan sijoittaa. Lattian rakenteen  on  oltava sellainen, 

että lattia mandollisimman hyvin estää vettä tulemasta 

lautahle  ja  että  se  tehokkaasti kannattaa lautalle ole-

vat henkiU3t vedenpinnan yläpuolella.  

o) Pelastuslautta on  varustettava suojakatoksella 

 tai  muulla samanarvoisehla laitteella, jonka väri  on 

 erittäin hyvin näkyvä. 	Suojakatoksen  on  kyettävä suojele- 

maan lautalla olevat säältä  ja  tuulelta siitä riippumatta 

kumpi puoli yl5späin pelastuslautta kelluu.  

d) Pelastuslautan  varusteet  on  niin sijoitettava, 

että ne ovat helposti aatavissa siitä riippumatta kumpi 

puoli yJJispäin lautta kelluu. 
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e) Matkustaja-alUkSissa käytettäväfl pelastuslautan  ja 

sen  varusteiden kokonaispaiflO ei saa olla suurempi kuin 
 i80 

kilogrammaa. LastialuksiSSa  käytettävien pelastuslauttoiefl pai-

no saa olla suurempi kuin  8o  kilogramrnaa,  jos  ne voidaan 

laskea vesille aluksen kummaltakin puolelta  tai  jos  ne 

voidaan laskea vesille mekaanisin laittein.  

f) Pelastuslautan  on  aina oltava käyttökelpoinen  ja 

 vakava kelluessaan kumpi puoli tahansa ylöspäin.  

g) Pelastuslautassa  tulee olla, mandollisimman lähel-

le lautan reunoja sijoitettuifla, ilmalaatikoita  tai  muuta 

niihin verrattavaa kannattavaa ainetta vähintään  96  kuutio-

desimetriä jokaista henkilöä kohden, joka lautalle saadaan 

sijoittaa.  

h) PelastuslautaSSa  tulee olla pesti  ja  lautan ul-

kopuolella turvaköysi, joka  on  lujasti kiinnitetty  polvek - 

keille  sen  ympäri.. Pelastuslautan sisäpuolta kiertämään  on 

 myös kiinnitettävä turvaköysi.  

i) PelastuslautaSsa  tulee jokaisen kulkuaukon kohdal-

la olla tehokkaat laitteet, joiden avulla  vedessä  olevat 

henkilöt voivat kiivetä lautalle.  

j) Pelastuslautta  on  rakennettava aineesta, johon 

öljy  tai öljytuotteet  eivät vaikuta.  

k) Sähköparistolla  toimiva  kelluva valolaite  on  kiin-

nitettävä nuoralla pelastuslauttaan.  

1) PelastuslautaSSa  tulee olla laitteet, joiden avul-

la lautan hinaus helposti käy päinsä.  

m) Pelastuslautassa  tulee olla kooltaan vähintään  

5 x 15  senttimetrin suuruisia heijastinliuskoja kiinnitettyi

-nä katsokseen  noin  50  senttimetrin välimatkoin  sen  kattoon 

ympyrän muotoon  ja sen  sivuille pystysuoraan jokaiseen seinämään. 
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B.  Muut kuin sopimusaluks  

n)  Muissa kuin sopimusaluksiSsa voi merenkulkuhalli-

tus  hyväksyä muunkin tyyppisen jäykkärunkoiSen pelastualautan 

kuin tämän pykälän  A  osassa tarkoitetun,  jos  se,  ottaen 

huomioon aluksen käyttätarkoituksen, laivaväen lukumäärän  ja 

 ne olosuhteet, joissa alusta käytetiän, suoritettujen kokei-

den perusteella  tai  muutoin  on  vakuuttunut siitä, että täl-

lainen pelastuslautta täyttää turvallisuuden vaatimukset. Mil-

loin aluksessa käytetään jäykkää pelastuslauttaa, jossa ei 

ole katosta,  on  tämän pykälän  m  momentissa mainitut hei-

jastiriliuskat kiinnitettävä niinkuin  :56 §:n r  momentissa  on  

sanottu.  

:58  § 

pelastuslauttojen  varusteet  

a)  Jokaisen tämän luvun  56 tai 	7 §:n A  osassa 

tarkoitetun pelastuslautan normaaliVaruSteisiin tulee kuulua:  

1. kelluva  heittorengaS kiinnitettYnä  vähintään  

50  metrin pituiseen kelluvaan nuoraan;  

2. pelastuslautan  sallitun henkil3määräfl ollessa 

enintään  12,  veitsi  ja  viskain;  sallitun henkilömäärän ol-

lessa  1 	tai  enemmän, kaksi veistä  ja  kaksi viskainta;  

5.  kaksi sientä;  

k.  kaksi ajoankkuria, joista toinen  on  pysyvästi 

kiinnitetty pelastuslaUttaafl 	ja  toinen varalla;  

5. kaksi melaa;  

6. korjaUSvaruSteet,  joilla voidaan korjata pu- 

haltamalla täytettävien pelastuslauttoien kannatuskammiOiSSa  

syntyneet vuodot;  

7. täyttöpumppU  tai palkeet (puhaltamalla täytet- 

tävässä pelastuslautassa); 
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8. kolme säilyketölki-n aukaisinta; 

9. hyväksytyt ensiapuvarusteet vedenpitvässä laati- 

kossa;  

10, ruostumattomasta aineesta oleva juoma -astia,  jossa 

 on  mitta-asteikko;  

11, vedenpitävä sähk5lamppu, joka  on  sopiva  Morse - 

merkkien antamiseen, sekä varalle paristokerta  ja  hehku-

lamppU vedenpitävässä kotelossa;  

12. merkinantopeili päiväkäyttöön  ja  vihellin  ääni- 

merkkejä varten;  

1).  kaksi hyväksyttyä tyyppiä olevaa laskuvarjovaloa, 

jotka kykenevät korkealta näyttämään kirkasta punaista valoa;  

1k.  kuusi hyväksyttyä tyyppiä olevaa, kirkasta pu-

naista valoa näyttävää käsisoihtua;  

15. kalastusvälifleitä  

16. yksi kolmasosa Idlogrammaa hyväksyttyä erikoisrfluo-

naa  ja  yksi kuudesosa 1dJogrammaa rypälesokeria jokaista  hen-

kiliä  kohden, joka pelastuslautalle saadaan ottaa;  

17. vedenpitäviä t5lkkejä,  joissa  on  puolitoista lit-

raa suolatonta vettä jokaista henkil3ä kohden, joka lautal

-le  saadaan ottaa, mistä määrästä puoli litraa henkilöä koh-

den voidaan korvata suolanpoistokojeiSt011a, joka kykenee val-

mistamaan vastaavan määrän suolatonta vettä;  

18. kuusi meritautitablettia jokaista henkiliiä  koh-

den, joka lautalle saadaan ottaa;  

19. merenkulkUhallituksen  hyväksymät suomen-  ja  ruot-

sinkieliset ohjeet siitä, kuinka pelastuslautalla pysytel-

lään hengissä; sekä  

20. hengenpelastuSVieStit  esittävä, turvallisuussopi-

muksen  V  luvun  16 säännssä  mainittu kivitettu taulukko. 
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b)  Lyhyeen kansainväliseen liikenteeseen käytettäväSSä 

matkustaja-aluksessa, niin my5s rarinikkoliikenteeseen käytettä-

vässä sopimusalukSeSSa, joka matkallaan ei etene kauemmaksi 

kuin  20 meripenikulmaa  lähimmästä maasta, samoin kuin kotimaan 

rannikkoliikeflteeseefl käytettäväsSä  aluksessa olevissa, tämän lu-

vun  36 tai 37 §:n A  osassa tarkoitetUissa pelastuslautoisSa 

tulee olla ne varusteet, jotka mainitaan tämän pykälän  a 

 momentin  1 -7, 9, ii, 13, i4, 18  ja  19 kohdisSa. 

c) SisällikenteeSeen käytettäväSSä  aluksessa olevan, 

tämän luvun  36 tai 37 §:n A  osassa tarkoitetun pelastus- 

lautan varusteiSiin tulee kuulua  

1. heittorengaS nuorifleen;  

2. ajoankkuri;  

3. kaksi melaa; sekä 

,  kuusi kirkasta punaista valoa näyttävää käsisoih- 

tua.  

d)  Tämän luvun  36 §:n r  momentissa  ja  37 §:n xi  

momentissa tarkoitetun pelastuslautan varusteista määrää  me-

renkulkuhallitus, 

39  § 

}Cellumavälifleet  

a)  Hyväksytyn kellumaVälifleefl tulee täyttää seuraavat 

vaatimukset:  

1. sen  on  kooltaan  ja lujuudeltaan  oltava sellainen, 

että  se  voidaan sijoituspaikaltaan pudottaa veteen  sen 

vahingoittUmatta  

2. sen  paino saa olla enintään  180 kilogrammaa,  

jollei aluksessa ole sopivia hyväksyttyjä laitteita, joilla 

 se  käsin nostamatta voidaan laskea vesille;  

3. sen  on  oltava hyväksyttyä ainetta  ja  rakennetta; 
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i. sen  on  oltava käyttökelpoinen  ja  vakava  kel-

luessaan  kumpi puoli tahansa ylöspäin  ja sen  on  kyettävä 

suolattomassa  vedessä  kannattamaan  6,7  kilogrammaa nuoran-

polvekkeista  riippuvaa rautaa minkä tahansa sivun pituuden  

30,5  senttimetriä kohden ilman että: mikään  osa  välineen 

yläpinnasta  painuu  veden alle;  

5. siinä olevat kannatuslaatikot  tai  niitä vas- 

taava kannattava aine  on  sijoitettava mandollisimman lähelle 

välineen laitoja; ilmalla täytettyjen kannatuslaatikoiden 

käyttö  on  kielletty;  

6. siinä tulee olla pesti;  

7. sen  ympärillä tulee olla lujasti kiinnitetty 

nuora, jossa  on  polveke  jokaista henkilöä varten,  jolle 

kellumaväli-fle  on  tarkoitettu.  

b)  Henkilömäärän,  jota  varten kellumaväline saadaan 

hyväksyä, määrää pienempi niistä luvuista, 	joka saadaan  

1. jakamalla  se  kilogrammoifla  ilmaistu luku, 

jonka väline kykenee kannattamaan rautaa suolattofliasSa  ve- 

dessä,  luvulla  14,5; tai 

2. jakamalla senttimetreinä ilmaistu ympärysmitta 

luvulla  30,5. 

a)  KellumavälineesSä  tulee olla kooltaan  5 x 15  

senttimetrifl  suuruisia heijastinhiUSkoja kiinnitettyinä  sen 

 runkoon siten, että  osa liuskasta  on  ylöspäin  ja osa  si-

vulle niin taajaan, että ne heijastuvat jokaiseen lähesty - 

missuuntaan.  

40  § 

pelastuslauttojefl  ja kellumavälineiden mer- 

kitsenhiflefi  

a)  Pelastusvefleen  mitat  ja sen  suurin sallittu  hen- 



kil3märä  on  selvin pysyvin  kirjaimin  ja  numeroin merkitt

-v pelastusveneeSeen.  Milloin tähän tarkoitukseen kaytetn 

irrallista metallilaattaa,  se on kiinnitettav  veneen  run-

koon niittaamalla.  Sen  aluksen nimi  ja  kotipaikka, johon 

pelastusvene kuuluu,  on  maalattava pelastusveneen kummalle-

kin puolelle.  

b) }Cellumavälineisii-fl on  merkittävä henkilömr 	sa- 

malla tavalla.  

a) Heilmr 	on  samalla tavalla morkittvä puhal- 

tamalla täytettviin pelastuslauttoihin  sekä myös niihin suo-

juspusseihin  tai koteloihin,  joissa näitä pelastuslauttoja 

silytetfl. Jokaisessa puhaltamalla tytettväss 	pelastus- 

lautassa tulee olla mybs sarjanumero  ja  valmistajan nimi 

niin, että lautan omistaja voidaan saada selville.  

d) Jykkrunkoiseefl pelastuslauttaan on  merkittävä 

 sen  aluksen nimi  ja  kotipaikka, johon lautta kuuluu, sekä 

 se henkilöm r,  joka sille saadaan ottaa. 

§ 

Pelastusrenkaat  

a) Pelastusrenkaan  tulee tyttä 	seuraavat vaatimuk- 

set:  

1. sen  on  oltava kiinteä korkkia  tai  muuta 

samanarvoista  ainetta.  

2. sen  on kyettv  kannattamaan suolattomassa  ye - 

dess vhintn lk,5 kilogrammaa  rautaa  2k  tunnin  ajan  

3. sen sisähalkaisijan  tulee olla vähintään  k5  

senttimetriä.  

k.  sen  painon tulee olla vähintään  2,5 kilo- 

grammaa lukuun ottamatta pelastusrengasta, johon kiinnite-

tään  k  momentissa vaadittu savumerkkilaite, jonka pelastus- 
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renkaafl  painon 
 tulee  olla  4,O kilogrammaa;  

5. si i nd 
 tulee olla polvekkeille lujasti  kiln- 

nitetty nuora;  

6. se  ei saa vahingoittua öljyn  tai 5ljytuot- 

teiden vaikutu  ksesta;  

7. sen  c  n  oltava väriltáán erittifl hyvin  n- 

kyv;  

8. siihen  on  isoin painokiriaimifl merkittävä  

sen  aluksen nimi  ja  kotipaikka, jonka varusteisiin 
 se  

kuuluu.  

b) Sellaisten pelastusrenkaiden käytt3  on  kielletty, 

joiden täytteenä  on  kaislaa, korkkilaStUa  tai korkkijauhet

-ta  tai  jotain muuta jauhettua irrallista ainetta 
 tai  joi- 

den kelluvuus riippuu kammioista, jotka  on  täytettävä ilmalla.  

c) Pelastusrenkaiden,  jotka  on  tehty muovista  tai 

 muusta synteettisestä aineesta,  on  säilytettävä kelluvuutefl

-sa ja lujuutensa  joutuessaan kosketukseen meriveden  tai  öl-

jytuotteiden kanssa  tai avomerimatkoilla  tapahtuvien lämpö- 

tilan  tai sán  muutosten kanssa.  

d) PelastusrenkaaSSa  vaadittavan itsesyttyvEifl valon 

tulee olla sellainen, että vesi ei voi sitä sammuttaa. 

 Sen  on  kyettävä palamaan ainakin  145  minuuttia  ja sen va- 

lovoiman  on  oltava vähintään  2 aandelaa  joka suuntaan vaa-

katasosta ylöspäin.  Se on tarpeellisifle kiinnikkeineen 
 pidet-

tävä  sen pelastusrenkaan  lähellä, johon  se  kuuluu. Matkus-

taja-aluksessa  ja tankkialuksesSa  on itsesyttyväfl  valon ol- 

tava sähköpariStotYyPPiä.  

e) PelastusrenkaaSSa  vaadittavan itsetoimivan savumerk- 

kilaitteen  tulee voida synnyttää hyvin näkyvän väristä sa-

vua vähintään  15  minuutin ajan. 
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fl  pelastusrenkaaseen  on,  tasaetisyyksilTh nelj3än 

 kohtaan, kiiimitettavä  5  senttimetrin levyiset heijastinhiuskat.  

42  § 

Pelastusliivit  

a)  Hyvksytyn pelastusliivin  tulee täytt 	seuraavat 

vaatimukset:  

1. sen  on  oltava tekotavaltaan  ja aineeltaan 

 kelvollinen;  

2. sen kannatuskyky  ei saa vhenty  5  prosent-

tia enempd  sen  oltua  24  tunnin  ajan  veden alla;  

.3.  sen  on  oltava niin tehty, ettL sitá, mikdli 

mandollista, ei voida pukea  ylle vrdlld  tavalla, mutta 

 sita  tulee voida kytti kumpi puoli tahansa ulospäin;  

4. sen  on  kyettåv  nostamaan uupuneen  tai  ta-

juttoman henkil5n  kasvot vedestd  ja pitmn  ne vedenpin-

nan yläpuolella vartalon ollessa taipuneena pystysuorasta 

asennosta taaksepäin;  

5. sen  on  kyettävä  kntmän  veteen joutunut 

henkilö  mista  asennosta tahansa turvalliseen kelluma-asen-

toori,  jossa vartalo  on  taipuneena pystysuorasta  asennosta 

taaksepäin;  

6. se  ei saa vahingoittua öljyn  tai 	1jytuot- 

teiden vaikutuksesta;  

7. sen  on  oltava vdriltn erittäin hyvin näky - 

v 	ja sen p1lyskankaan  on  oltava heijastavaa laatua  tai 

 siihen tulee kiinnittäd kaksi  5 x 10  senttimetrin suuruista 

hei jastinhiuskaa rintakappaleen yläosan kummallekin puolelle;  ja  

8. siihen  on  nauhalla  lujasti kiinnitettävä hy-

väksytty vihellyspihhi. 
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b) Pelastusliivi,  jonka kelluvuus riippuu  sen  täy-

teen puhaltamisesta, voidaan hyväksyä laivaväen käyttöön kai- 

kissa muissa paitsi matkustaja- 	tankkialuksissa ehdolla,  

1. että siinä  on  kaksi erillistä ilmakammiota;  

2. että  se  voidaan täyttää sekä automaattisesti 

että mekaanisesti-  ja  myös suulla puhaltamalls-;  ja  

3. että  se  täyttää tämän pykälän  a  momentin  

vaatimukset myös silloin kun  vain  toinen ilmakarrimio  on pu- 

hallettu  täyteen.  

c)  Jokainen kauppa-alukSiSsa käytettävä pelastusliivi  

on leimattava  valmistajan tyyppileimalla sekä merenkulkuhal-

lituksen valtuuttaman tarkastajan hyväksymisleimalla lapsille 

tarkoitettUUn pelastusliiviifl  on  lisäksi leimattava näkyvälle 

paikalle sanat 	LAPSI-BARN tt .  

)i3 	§ 

Nuoranheittolaite 

NuoranheittOlaitteen  on  kyettävä heittämääfl nuora vä-

hintään  2)0  metrin etäisyydelle kohtuullisella osumatarkkuu-

della  ja  siihen tulee kuulua vähintäifl neljä ammusta  ja  

neljä nuoraa. 

kk  § 

Hen&eplas tusrkiap.t otaul  ukko 

Jokaisen aluksen ohjaamossa  tai  sen  välittömässä lä- 

heisyydessä tulee olla näkyvällä paikalla turvallisuussopimUk

-sen  V  luvun  16  säännön mukainen  ja merenkulkuhallitukSen 

 vahvistama, alusten komentosillalla pidettäväkSi tarkoitettu 

hengenpelaStUSmerkinaflt0tulukko.  

5  §  

Hätä merkit  

a)  Kansainvälisillä matkoilla liikennöivässä, brutto- 
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vetoisuudeltaan  500  rekisteritoflflifl  ja  sitä suuremmassa kauppa- 

aluksessa tulee olla vähintään seuraavat haitämerkit:  

12  laskuvarjorakettia.  

12  punavaloa  (red lights); 

12  tähtirakettia;  

6  savumerkkilaitetta.  

b)  Kansainvälisillä matkoilla liikennöiviSSä, bruttovetoi-

suudeltaan  alle  500  rekisteritonflin  sekä jokaisessa Suomen rajo-

jen sisäpuolella liikennöiVäSSä kauppa-aluksessa, lukuun ottamatta 

tämän pykälän  d  momentissa mainittuja aluksia, tulee olla vä- 

hintään seuraavat hätämerkit:  

6  laskuvariorakettia;  

6  punavaloa  (red lights); 

6  tähtirakettia; 

savumerkkilaitetta.  

c)  Bruttovetoisuudeltaafl  150  rekisteritOnflin  tai 
 sitä pienem-

mässä kauppa-aluksessa, jossa ei ole päivämerkinafltOlamPPUa tulee 

edellä mainittujen hätämerkkien lisäksi olla vähintään:  

1. soihtulamppU  tai 12  sinivaloa  (blue lights),  jos 

 alus  on  katsastettU  kansainväliseen liikenteeseen;  

2. soihtuIamppu  tai 6  sinivaloa  (blue lights),  jos  alus 

 on  katsastettU  liikenteeseen Suomen rajojen sisäpuolella.  

d)  Matkustaja-aluksessa, jonka suurin pituus  on  vähintään  15 

 metriä,  ja  lastialuksesSa,  jonka suurin pituus  on  vähintään  20  metriä 

 ja  jotka liikennöivät ainoastaan sisäisillä kulkuvesillä, tulee olla 

vähintään seuraavat hätämerkit: 

merkinantorakettia; 

punavaloa  (red lights);  
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1 soihtulamPPu tai 	sinivaloa (blue lights);  

sekä matkustaja_aluksessa, jonka suurin pituus  on  alle  15 

 metriä,  ja  lastialuksesSa,  jonka suurin pituus 
 on  alle  20 

 metriä, lukuun ottamatta ainoastaan satama-alueilla lilken- 

nivii  aluksia, tulee olla ainakin 

 1 soihtulamPPu tai 

3 sinivaloa (blue lights); tai 

merkinantorakettia. 

e) MiehitetyS5i proomussa  ja  miehitetYsS 	
kelluvaSSa 

esineesS,  silloin kun siti hinataan muualla kuin sisisill 

kulkuvesilli, tulee olla  d) momentiSSa  mainitut htmerkit. 

Pyroteknhlliset htrnerkit  on uusittaVa vàhintäfl 
 joka 

 2  kuukausi. 	
voi kuitenkin, har- 

kintansa mukaan, laitteiden erikoiSrakeflteefl (pelti-  tai muo-

vipllbSet)  ja  erityisen hyvLn kunnon perusteella pident 

laitteiden kelpoiSUUSaikaa enintfl seuraavaan merikelpoisuu- 

denkatSastUkseen. 
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IV  luku  

46  §  

las  tuslt  

a)  KantosiipialUkSesSa  tulee olla seuraavat hengenpe- 

lastuslaitteet:  

1. pelastuslauttoia 	joiden yhteinen kantavuuS  on  

niin suuri, etti niille voidaan sijoittaa kaikki aluksessa 

olevat henkil5t;  

2. hyvksytty 	tyyppiä oleva pelastusliivi jokais- 

ta aluksessa olevaa henkiliä kohden sekd, jollei tämä pe-

lastusilivi sovellu  lasten  käytettäväksi3  lapsille sopivia 

pelastuSliivejä vähintään  io  prosenttia sallitusta matkustaja-

mrästä; edellä mainittujen pelastusliiVien lisäksi tulee 

aluksessa olla pelastusliiVei 	5  prosentille siinä olevien 

henkiläi-defl kokonaiSmääräSta 

.  aluksessa tulee olla vähintään  4  pelastusren- 

gasta,  joista vähintääfl kandessa tulee olla 
 19 §:n f 2 

 kohdan mukainen pelastusnuOra  ja  vähintään kandessa  41 §:n 

d  momentin  mukainen itsesyttyvä valo;  

4. pelastuslaUtOiSSa 	tulee olla  47 §:n  mukaiset 

varusteet  

5. aluksessa tulee olla 	k §:n  mukainen pelas- 

tuslautan siirrettäVä radiolaite;  

6. aluksessa tulee olla  45 §:n  mukaiset hätä- 

merkit.  

b) Hengenpelastuslaitteiden käyttävalmiUteen  nähden 

tulee noudattaa, mitä tästä  on  sanottu  6-9  §:ssä.  

c) AlukGessa  tulee olla: 
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1. mikäli tarpeellista, riittävä määrä kysitik-

kaita pelastuslaUtoilie siirtymisen helpottamiseksi.;  

2. a.  laitteet pelastuslauttoiefl sijoitus-  ja 

 niiden vesillelaskupaikkojen valaisemiselcSi  

b.  jokaisesta matkustajien  ja  laivaväen 
 käy-

tssä olevasta pääosastosta johtavassa poistumistieSsä tulee 

olla jatkuvasti valaiseva varavalo;  

o.  tässä momentissa mainittujen valaistUslait- 

teiden virtalähteidefl tulee olla niin järjestetty, että  pää

-virtalähteefl vahingoittUessa  virtaa saadaan varavirtalähteestä, 

joka voi olla paristo;  

3. sopivat laitteet, joilla estetfl poistoveden 

valuminen pelastuslaUttOihi. -fl  vesillelaSkUPaikoilla.  

d)  PelastuSlautat  on  sijoitettava paikoilleen hyväk- 

sytyllä  tavalla siten, että  

1. ne eivät millään tavoin häiritse toisten pe- 

as tuslauttojefl  nopeaa käsittelyä eivätkä estä aluksessa ole-

vien heflkil3idefl opastamista vesillelaskUpaikoille  tai  siir- 

tymistä pelastuSlautoille.;  ja  

2. ne voidaan laskea vesille epäsuotuisiSsakin 

olosuhteissa.  

e)  Merenkulkuhallituksel1  asiana  on  vahvistaa jokai- 

selle kantosiiPialUkselle erikseen pelastuslaUttOiefl vesille-

laskUun  ja  aluksen jättämiseefl vaadittava enimmäisaika, pe-

rustuen tämä sellaisiin seikkoihin kuin palosuojelUUfl  ja 

 osastointiteki-Jöihin  huomioon ottaen ulospääsyteiden tehok- 

kaan käytön. 

)  1.  Painettuja käyttäytymisohjeita hätätilanteefl va- 

ralta tulee sijoittaa matkustajien istuinten läheisyyteen.; 
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2.  jokaisen satamasta lThdn yhteydessä 	tulee 

matkustajille antaa suulliset kiyttytymisohjeet httiiafl - 

teen  varalta; sekä  

5.  aluksen rniehistl1e tulee  pit 	harjoituksia 

hengenpelastUSlaitteilla  niinkuin  15 	:sSa  on  mainittu. 



eienkulkUhallitUkSefl  määräykset aluksen hengenpelastUslaitteista. 

IITE 	7.  

MERENULKUHALLITUKSEN PÄÄTS 

ikuisille  tarkoitettujen pelastusliiVien hyväksymisekSi vaadittavista 

kokeista. 

Pelastusliivien tekotavan  ja  niihin käytettyjen aineiden luo-

ettavuus  on  ensiarvoisen tärkeä. Pelastusliivi-ä  arvosteltaessa tulee 

ottaa huomioon sellaiset seikat kuin pelastusliivien varastoiminen 

aluksissa ahtaisiin tiloihin, joissa ne joutuvat olemaan puristuk-

sissa usein pitkänkin ajan käyttämättöminä, alttiina ilman  ja lär 

ön vaihteluille  sekä öljyn  tai  muiden haitallisten aineiden vai.ku- 

tuks ilie. 

PelastusliiVifl prototyypillä tulee suorittaa pukeutumis-  ja  

uintikokeet.  

1 	§. 

Pukeutumis  koe. 

Koska pelastusiiivejä tulevat käyttämään myös asiaa tuntemat-

tomat henkilöt usein epäsuotuisissa tilanteissa,  on  tärkeätä, että 

pelastusliiviin väärin pukeutumisen vaara saatetaan mandollisimman 

vähäiseksi. Nauhojen ja/tai muiden oikeaan suoritukseen tarvittavien 

kiinnitySten tulee olla yksinkertaiset  ja vähälukuiset. Pelastuslil-

vit  tulee helposti voida sovittaa kaikenkokoiSten täysikasvuisten 

henkilöiden  ylle  näiden ollessa sekä kevyesti että raskaasti puet- 

tuina.  

a)  Koehenkilöt. 

Pukeutumiskokeidefl  suorittamiseen tulee valita pelastusliivien 

käyttöön tottumattomia henkilöitä. Valittuifla henkilöinä tulee olla 

sekä iso- että pienikokoisia yksilöitä, niin hyvin mies- kuin nais- 

puolisia. 
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b) Pukeutuminen. 

Jokaisen koehenkilJ3n tulee ensimmäisessä kokeessa olla puet-

cuna tavallisiin arkivaatteisiiri  ja  toisessa kokeessa paksuihin, esim. 

alvivaatteiSi-ifl.  

c) Koe. 

Koehenkil3iden  tulee pukeutua pelastusliiveihin ilman muuta 

pua kuin valmistajan antamat ohjeet.  

d) Vaatimukset. 

Kokeen valvojan tulee huomioida:  

i.  pukeutumisen heippous  ja  nopeus;  

2. kiinnitysten  yksinkertaisuus  ja  nyrien vähälukuisuus; 

 5. pelastusliiviefl  sopiminen koehenkil5fl  ylle;  

4. liikkumisvapaUs. 

2 	§. 

Uintikokeet.  

Tämä  osa  kokeilusta  on  tarkoitettu selvittämään pelastuslii

-vin  kykyä kannattaa avutonta, uupunutta  tai  tajutonta henkil5ä. 

Kaikki kokeet tulee suorittaa tyvenessä suolattomassa  vedessä.  

a) Koehenkil5t.  

Näihin kokeisiin tulee valita vähintään kuusi henkil5ä, 

jotka edustavat eri ihmistyyppejä sekä painoon että pituuteen näh-

d en. 1 ) Näihin henkil5ihin tulee kuulua ainakin kaksi naista. Ai-

noastaan hyvät ulmarit tulevat kysymykseen,  sillä  koehenkilillä  

tulee olla kyky rentoutua  vedessä.  

1)  pitkä: yli  180 cm; 

keskimittaillen:  169 -160  cm; 

 lyhyt:  alle  160 cm. 
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d) }Cokeet. 

Koehen.kiläidefl  tulee pukeutus pelastusiliveihin ilman muuta 

pua kuin valmistajan antamat ohjeet. Valvojan tulee huomioida 

edellä  1 §:ri d)  momentin  1 -i-I-  kohdissa mainitut seikat. Valvojan 

tulee lisäksi varmistautua siitä, että pelastusliivi sopii oikein 

koehenkilän 	ylle  ennenkuin kokeita jatketaan.  

1. Suorituskoe.  

Koehenkilön tulee uida vähintään kolme kevyttä vetoa (rin-

tauintia)  ja sen  jälkeen mandollisimman vähän uintiliikkeeseefl vai-

kuttaen teeskennellä täysin uupunutta  pää  alaspäin  ja  keuhkot osit-

tain ilman täyttäminä. }Cääntymisaika tulee laskea viimeisestä täy-

destä uintivedosta siihen hetkeen, jolloin suu  on  vapaana  veden-

pinnan  yläpuolella. Sama koe tulee toistaa koehenkilän suoritet-

tua täydellisen uloshengityksen. Suun korkeus vedenpinnasta tulee 

mitata koehenkilän ollessa hiljaa paikallaan kääntymisen jälkeen.  

2. Pudotuskoe. 

Pelastusliivin  asentoa korjaamatta koehenkilön tulee pudota 

pystysuoraan jalat edellä veteen vähintään metrin korkeudesta. 

Suun korkeus vedenpinnasta tulee mitata jälleen tämän kokeen jäl-

keen koehenki].än ollessa hiljaa paikallaan.  

:3  
Vaatimukset. 

Jokaisen edellä mainitun uintikokeen jälkeen koehenkilön 

tulee itsestään jäädä  vedessä  sellaiseen asentoon, että keho  on 

 kallellaan taaksepäin  kulmassa,  joka  on  vähintään  200,  mutta ei  

0  
yli  50 pystyviivasta,  ja  suun korkeuden vedenpinnasta tulee olla 

 12± 1 cm. SuoristuskokeeSSa  suun tulee olla vapaana vedenpinnan 
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yläpuolella vhintn kuuden sekunnin kuluessa. Pelastusliivi ei 

saa pyrkiä pois asennostaan kokeiden aikana eikä my5skn tuot-

taa koehenkilölle ruumiinvammaa Suoristuskokeessa tulee pelastus- 

liivin kannattaa koehenkil tukevasti  sen  jälkeen kuin trn  on 

 asettunut olemaan hiljaa paikallaan. 

Lapsille tarkoitettuja pelastusliivej 	hyvksyttäessä tulee 

kyttä  tässä pätiksessä sdettyj 	normeja siinä märin kuin 

 on  mandollista. 

}Cokeita  valvomassa tulee olla kaksi alaan perehtynytt 

merenkulkuhallituksen virkamiest, jotka nimelln varmentavat ko-

keiden aikana pidetyn piytkirjan. 



MerenkUlkUhallituksen rnäräykset  aluksen  hengenpelastUSlal 

teista. 

LuTE  8.  

plastusrengaSValOiefl näkTvyyStaUlUkk0.  

Eri olosuhteissa vallitsevat  todennäld5iSet nkyvyysalUeet. 

Ilmakehn lpäi- MeteorolOgiflen  n
-sykerrOin 	kyvyys (meripenikUl - 

maa)  

0,3 	 2» 

0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

Valon  näkyvyyS 
(meripenikUlrflaa) 

3,3 

5,8 

8  ,  

13, 

28,9  
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Peut  

1 	F  

TankkialUkSefl  uusi määritelmä perustuu IMCO:n Alus-

ten  rakennetta  ja  varustelua  käsittelevän alakomitean ehdo-

tukseen  ja  MSC:n hyväksymiseeri.  Syy tähän  on  yksinkertai-

sesti  se,  että nestekaasuja kuijettavia aluksia ei. ollut 

olemassa sinii ajankohtana, jolloin yleissopimUS laadittiin. 

LaivavefleeSeen naihden  käytetään kahta kriteerlota, 

 )4,9  metrin pituus  ja  kellumalaitteet.  Ymmärtääkseni laiva- 

vene voi olla pitempi kuin  4,9  metriä, mutta kellumalait-

teiden sijoitus erottaa  sen  pelastusveneestä.  

9 

a) 2.  Ehdotettu teksti  on  sopusoinnussa IMCO:n 

Yleiskokouksen  V  istunnon päätäslauselman  A. 22 (V) lilt- 

teessä  V  vahvistetun  III  luvun uuden säännän  5-c)  kanssa, 

jossa säännässä vaaditaan  150  metrin pituisessa  tai  sitä 

pitemmässä aluksessa, jossa ei ole kansirakeflnUSta keski- 

laivalla, yksi ylimääräinen pelastuslautta aluksen keulaan.  

e) ioska  lapsille tarkoitettuja pelastusliiveiä  on 

 aluksessa ainoastaan määräproseritin verran, lienee lisäys 

paikallaan.  

lo  §  

b) Ehdotettu lisäys  on  norjalaista alkuperää. Nor-

jalaiset ovat laatineet lisäksi taulukon, jossa  on  määri-

telty pelastusvefleen etäisyys potkurista, käyttäen aluksen 

pituutta kriteeriona, mutta tällaista taulukkoa ei voida 

käyttää ainakaan kuivalastialukSiifl nähden,  sillä  pelastus- 

veneet joutuisivat lastiluukkujeri tielle, Kriteerio  15°  on 

 otettu yleissopirnukSen  III  luvun 	6-f) säännästä  ja  on 

 tähän saakka osoittautunut käyttkelpoiseksi. 
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i) Määrä.ys  veneiden laskunopeudesta  (20 rn/mm.  eli 

 60 jalkaa/min.) on  jo  kansainvälinen käytäntö, joka  on  si-

sällytetty  Board of Trade'in  määräyksiin. Tämän  normin  mai-

nitseminen näissä määräyksisSä  on  mielestäni välttämätintä 

peiastusvenevintt.ureidefl hyväksymistä silmällä pitäen.  

Board of Trade'n  vaatima nostonopeus  on 60  jalkaa/ 

 min,  kaikille aluksille, joita ma'•ry 	koskee. Ajatus näin 

suuren nostonopeuderi takana  on  veneen nostaminen mandolli-

simman nopeasti turvaan valtamerimaiflingin vaikutuksesta. Tä-

mä  on  katsottu niin tärkeäksi näkäkohdaksi, että  on  tingit-

ty muiSta, kuten toisen plokin mandollisesti kiinnittämättä 

jääminen, nykäisyjen aiheuttamat rasitukset takilaan jne. 

Katson, että itämeren-  ja  sitä suppeammassa liikenteessä 

olevan matkustaja-aluksen pelastusvenevintturiifl ehdottamaani 

nostonopeutta  on  pidettävä edullisempafla ratkaisuna. Meren-

kulkuhallitus  on  kotimaisia pelastusveflevmfittUreita hyväksy-

essääfl  jo  soveltanut näitä normeja.  

'4 § 

A. a)  Lisäys perustuu toteutettUUn käytäntä5n eikä 

näin  ollen  aiheuta lisätoimenpiteitä asianomaisilta. Teksti- 

lisäys  on välttämätfl,  kun otetaan huomioon  se  suuri mää-

rä kansimatkUst'ajia, joka nykyään kuljetetaan matkustaja-alUk- 

sissa.  

i6  §  

B.. f) Pelastustoirniflflafl  puitteet määräytyvät pääasiaSSa matkus-

tajaluvusta eikä niinkään paljon aluksen koosta. Esim. m.s.  

J. L.  Runeberg  on bruttovetoisUUdeltaafl i8 rekisteritonnia 

 ja  kuljettaa  2k 	matkustajaa; m.s.  Nyhamn  on bruttovetol- 

suudeltaan 1 142 rekisteritonflia,  mutta kuljettaa ainoastaan  

5  matkustajaa. Tämän perusteella voitaneen pitää  100 mat- 



kustajan  rajaa näiden alusteri. suhteen parempana lähtökohta- 

na kuin niiden vetoisuUtt.a.  

17  §  

d) 3.  }Cäytännössä  ei eritellä pelastusvefle-  ja  pe-

lastuslauttamiehjä,  vaan kaikilta vaaditaan samat tiedot kai-

kista hengenpelaStusVälineistä todistusta annettaesSa, Uuden 

teksti-ehdotuksen mukainen varaus  on  jo  usean aluksen  hy

-väksymisptik5en  yhteydessä tehty merenkulkUhallituksen ta-

holta. VarauksesSa tähdatäafl pelastusVeflemieSten lukumä.ärän 

pitämiseen niin korkealla kuin käytäflfl5SSä  on  mandollista, 

Yleissopimuksefl  III  lukua tullaan lähitulevaisuudessa perus-

teellisesti tarkistamaan  ja  tämän tyri yhteydessä tullaan 

varmasti sisällyttäfliääfl pelastusvenemiehid koskeviin vaati-

muksiin my5s pelastuslauttoien käsittely.  

19  §  

b) On  täysin epärealistista nykyaikana ajatella  val - 

miusvefleeflä  muuta kuin moottoripelaStUSvenettä  ja  tämä. 	on- 

kin käytäflt 	sataprOSeflttisesti. Uusi teksti-ehdOtUS ei ole 

yleissopimuksen  kanssa ristiriidassa.  

23  §  

a)  i.  Ensinnäkin voidaan pelastuslauttaa pitää pien-

tä puuvenettä huomattavasti parempana ratkaisuna. Uudella 

ehdotuksella edistettEiiSiifl myös pelastuslaUttOjen laajempaa 

käyttöä. Näissä aluksissa käytettävi€n peiastuslauttoiefl ei 

välttäff.ä ttä tarvitsisi olla täysin yleissopimuksefl mukaisia, 

 sen  takia maininta merenkulkUhallituksesta. Luku  50  prosent-

tia  on  sopusoinnussa niiden määräysten kanssa, joita  on  an-

nettu eräille vanhoille  ja  pieni-lie  kansainvälisen liiken-

teen matkustajaalUksiile. Koska liikenne  on kausiiuofltOiflen 



ja  täysi matkustajamär saavutetaan ainoastaan ajoittain, 

voitaneen tyytyä edellä olevaan lukuun, vaikkakin  100  pro-

senttia olisi luonnollisi -fl. 

2k §  

Aikaisemmin mainittu IMCO:n Yleiskokouksen  V  istun-

non pät5slauselman  A. 122 (V)  liitteessä  V vahvistetut 

III  luvun uudet säänn3t 	5-a)  ja  c)  aiheuttivat  sen,  että 

kirjoitin ehdotettujen määräysten  2k §:n a)  ja  d) momen-

tit  kokonaan uudestaan. Uusi vaatimus, jonka mukaan pelas- 

tuslautat  tulevat tankkialuksiin pakollisikSi 	teki  sen,  et- 

ten voinut noudattaa alkuperäistä asetelmaa. Näiden kansal-

listen määräysten tullessa voimaan lienee sopiva ajankohta 

Suomen ilmoittaa päät3slauselman hyväksymisestä IMCO:lle. 

Suomen LaivanpäällYSt5liittO r.y.  on 3.k.1969  päivä-

tyssä kirjelmassääfl esittänyt kauppa-  ja teollisuusministe-

riblie,  että Suomen tulisi seurata Norjan  ja  Ruotsin  me-

renkulkUViraflOmaisten  esimerkkiä vaatimalla määrättyihin aluk

-sun  pelastusveneiden lisaksi pelastuslauttOja kaikille aluk-

sessa oleville henkiliille eli kaksinkertaistaa yleissopi- 

muksen  määräykset. 

Laivanpa:allyStJ5luitOfl  kirjelmässä esitettyihin 	aja- 

tuksiin voitaneen vastata seuraavalla, toistaiseksi ratkai-

semattomalla ongelmakompleks  illa,  nimittäin:  

1. ei ole varmaa, että lautta suojaa paremmin kyl-

myyttä  ja  varsinkaan pakkaskuolemaa vastaan; viime vuosina 

 on  ainakin kaksi tapausta  tullut  tietooni, joissa lautalla 

olijat ovat paleltuneet kuoliaaksi;  

2. pelastusveneet  eivät ole  sen avonaisempia  kuin 

lautatkaan,  sillä veneille  vaaditaan nykyisin suojakuomut; 

). jäätymistä silmällä pitäen ei ole ollenkaan  sa- 



nottu, etteik5 pelastuslautta  voisi jäätyä kiinni telinee

-seen  niin, ettei sitä saada vesille kriittisessä tilantees-

sa, kun  sen  sijaan painovoimataavetifl varassa oleva pelas-

tusvene pääst5liikkeefl voimalla vapautuu mandollisesta  j - 

çeitteesta.  

Kuten aikaisemmin  on  mainittu, tullaan IMCO:ssa tar-

kistamaan yleissopimuksen  III  luku kokonaisuudessaan, jolloin 

sellainen seikka kuin esim. lastialusten osastointi tulee 

vaikuttamaan hengenpelastuslaitteiden laatuun  ja määräL4n.  

Edellä mainitun perusteella olen ehdottanut sellais-

ta määräystä, joka tavallaan hyvittäisi painovoimataavettien 

käytt5ä.  

A. h) On  pyrittävä käyttämään hyvaksi vaahtomuovien 

 ja sen  kaltaisten aineiden tuomia etuja  ja  siten seurat-

tava kehitystä. 

Ilmafla  täytetty laatikko  on  täysin arvoton  kanna-

tuslaatikkona  kärsittyä  än  mekaanista väkivaltaa rautanaulan 

t,m.s muodossa. Tästä asiasta  on  käyty kilvaitakin keskus-

teluja kansainvälisissä puitteissa  ja kuparilaatikoiden kan-

nattajienkin  on  ollut myönnettävä edellä mainitun väitteen 

paikkansa pitävyys. 

Ehdotan lisäksi sanaa "kannatuslaatikko" käytettäväksi 

"vedenpitävän ilmalaatikon t' asemesta. 

Kaikki muutokset tähtäävät nykyaikaisten aineiden käyt-

t35n ottamiseen.  

29  §  

29 §:n b)  momentti ratkaisee useimmissa tapauksissa 

suurimman henkilluvun myös pienessä veneessä, mutta käytän-

n5ssä  on  esiintynyt rajatapauksia  ja  näissä tapauksissa  tu- 



liii  mielestäni loogisefla toimenpitecfla jatkaa 
 a)  momentissa 

esitettyä laskutapaa ekstrapOloima]la. Suurten veneiden suh-

teen  sen  sijaan tällainen laskutapa  on  turha.  

30  §  

a) 3.  Tämä  on myäs meriturvallisuuskokouksien 
 pysy-

välsteemoja. Voidaan pitää todennäkäiSeflä, että moottori, jo-

ka antaa veneelle niin pienen nopeuden kuin neljä solmua, 

 on  niin heikko, ettei  se  pysty kuljettafllaafl venettä pois 

uppoavan aluksen tuulen puolelta  n. 5-6  Beauf.  tuulessa 

vastamereen. Veneen nopeutta  on  yleensäkin pidettävä huono-

na kriteeriofla tässä yhteydessä  ja  muiden kriteerjoiden, ku-

ten moottori-n hevosvoimamäärän j.n.e.,  käyttöönotosta 
 on  kes-

kusteltu, mutta toistaiseksi ei ratkaisua tähän suuntaan ole 

saatu aikaan. Ehdotettu kovennus olisi kuitenkin huomattava  

askel  oikeaan suuntaan.  

32  §  

a) 30.  ja  31.  Ruotsin  mallin  mukaan tehty yleis- 

sopimuksen ulkopuolella oleva kansallinen määräys.  On  kui-

tenkin odotettavissa, että erilaisia heijasti-mia koskevia 

määräyksiä tullaan suosittelemaan IMCO:n taholta. Norja  ja 

 Tanska seuranrievat esimerkkiä lähiaikoina.  

b) MerenkulkuhallitUkSen tiedotuslehdesSä  7/66 on  an-

nettu pelastusveneiden varusteista määräykset, jotka ovat so-

pusoinnussa Yleissopirfluk5en kanssa,  ja  joita mielestäni tu-

lisi käyttää normeifla myös muiden kuin sopimusalusten koh-

dalla siloin, kun niitä käytetään kansaiflVäliSeSSd liiken-

teessä. Sellaiset varusteet kuin suojapeitteet (suojakuomut), 

hengeflPelaStUSmer1nant0ta0t sekä nyt ehdotetut tutka-  ja  

valoheijaStimet  tulisi vaatia mandollisimman laajalti, koska 
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itämeren-  ja rarinikkolilkenteen  luonne  on  erilainen kuin esim. 

Länsi-EUrOOPaSSa, missä m.m. jäätymisen vaara ei ole yhtä 

suuri kuin meillä.  

c) Muutos seurauksena  b)  rnomenttiin  tehdystä muutoksesta.  

36  §  

A. q)  Vaatimus lauttoihin kiinnitettävistä heijastin-

liuskoista  on  sopusoinnussa  32 §:n a  momentin  31  kohdassa 

pelastusveflei-lle esitetyn vaatimuksen kanssa.  

4'  §  

d) Lyhyesti sanottuna:  lumen on  fotometrinen  yksikkö, 

joka ilmaisee valomäärän valaistussa kohteessa  ja  candela on 

 yksikkö, jcka .ilmaisee valovoimakkuuden (intensiteetti) valo-

lähteessä  ja  joka voidaan mitata kaikissa olosuhteissa. Suh-

deluku:  1 candela  =  4 	lumenia, Miäritelmä  2  candelaa 

 hyväksyttiin MSC:n kokouksessa maaliskuussa  1968  ja  vahvistet-

tiin Yleiskokouksen istunnossa lokakuussa  1969.  Tietääkseni 

valmistetaan nyttemmin yksinomaan tällaisia valoja, minkä vii-

me vuonna annetut  hyväksymisetkin osoittavat. Uusi määritelmä 

voidaan siis hyvällä syyllä sisällyttää tekstiin. NäkyvyystaU-

lukko liitteenä n:o  8. 

42  § 

Suos itukset pelastusliivien kokeilumenetelmäksi  hyväksyt-

tiin IMCO:n Yleiskokouksen ylim. istunnossa  1968  ja  uusi  III 

 luvun  22  sääntö Yleiskokouksen  VI  istunnossa  1969.  ICoska  mää-

räys  7.5  kilogramman karinatuskyvyStä  on  korvattu kokeiluihin 

perustuvilla hyväksymiSnormeilla, tulee liitteessä n:o  7  mai-

nittuja normeja noudattaa tätä pykälää sovellettaessa.  

Olen  saattanut  42 §:n  tekstin sopusointuun  III  lu-

vun  22  sääflflöfl  uuden yleissopimustekstin kanssa.  Se  tosi-

asia, että ehdottamafli teksti menee pitemmälle kuin esim. 

 Board of  Trde'ifl  vastaava teksti, johtuu  lä- 
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hinnä  siltä, että héillä  on  jo mä.äräykset 
 valmiina.  Jos 

e.m.  viranomaiset tällä hetkellä kirjoittaiSiVat uudet mää-

räykset, ottaisivat  he  melkoisella varmuudella huomioon uu- 

det sääntbmUUtOkSet. 

Peiastusliivimarkk1n0 	on  sitä paitsi sellainen 

"runsauden  pula",  että  on  täysi syy hyväksyä ainoastaan 
 

paras  mandollinen tuote.  

b) 2. Puhaltamalla täytettäviefl 	pelastusliivien to- 

dennäkiifl€n  ja käytäflfl5SSä jo  todettu käytt3keflttä käsittää 

kalastus-, pelastUshiflaaia 	ja ruoppausalukSet  sekä poraus- 

tasot. Kaikille näille  on  yhteistä  se,  että liivejä joudu-

taan pitämään yllä työssä. Tavalliseen kauppa-alUkSeen ei 

näitä kannata hankkia niiden korkean  hinnan  takia. Vaati-

mus, että tällainen pelastusiliVi tulisi olla automaatti-

sesti täytettäVä,  on  sen  varmistamiseksi, että pelastuslii 

 vi  olisi toimintaValmiirla silloinkin kun (esim. jonkin pu-

toavan sineen tms. aiheuttaman) tapaturman vuoksi tajut- 

tomana  joudutaan  veden  varaan. 

Edellä mainitun markkiflOimiSnäkYmäflr  kannalta  on  

syytä pitää tästä tiukenfletuSta määräyksestä kiinni.  

L.6 	§ 

IMCO:n  Yleiskokouksen  v  istunnossa syksyllä  1967  

vahvistettiin pädtöslaUselmassa  A. 126 (V)  Määräykset kanto-

siipialustefl hengeflPelaStuSlaitteista  ja  Yleiskokouksen  IV 

ylim.  istunnossa syksyllä  1968  Määräykset ilmatyynyalUStefl 

hengenPelaStUS1aitt5t 	Tosin Suomessa  on  tällä hetkellä 

 vain  yksi kantosiiPialus  ja sekin sisäliikefltc-eSSä,  mutta 

kädestä suuhun" eläminen voitaisiin lopettaa tässäkin vah-

vistama1l 	oheiset säännöt. 
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